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I. PERMASALAHAN DAN TUJUAN PENELTIAN 

Peran Geometri dalam bidang studi Matematika sangat kuat, bukan saja karena 

Geometri mampu membina proses berpikir anak tetapi juga sangat kuat mempengaruhi bidang 

lain dalam Matematika. Oleh karena itu seharusnya Geometri menempati posisi strategis dalam 

kurikulum Sekolah Dasar. Melihat posisi strategis Geometri sebagaimana diuraikan, Geometri 

semestinya merupakan materi yang perlu mendapat perhatian utama, khususnya di tingkat 

Sekolah Dasar. 

Peran guru dalam dunia pendidikan sangatlah penting sebagai tokoh utama dalam 

pembelajaran. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) sebagai lembaga pendidikan 

penghasil calon guru dan guru bertanggung jawab dalam menghasilkan calon dan guru-guru 

yang tidak hanya menguasai materi Matematika tetapi juga menguasai pedagogik Matematika 

khususnya penggunaan komputer sebagai alat bantu pembelajaran. Lembaga pendidikan 

seharusnya mengintegrasikan aplikasi untuk para calon guru dan guru sekolah dasar sehingga 

ketika terjun kelapangan telah mempunyai keterampilan secara teknis dan terampil 

menggunakannya dalam pembelajaran Matematika.  

II. INOVASI IPTEKS 

 Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya diketahui bahwa penggunaan 

teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan geometri mahasiswa. 

Kemudian menggarisbawahi temuan penelitian kedua, yaitu perlunya buku ajar sebagai 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Penelitian dibiayai Hibah Penelitian Lemlit, tahun anggaran 2012, Rp. 8 Juta 
2 Staff Pengajar Jurusan PGSD UNJ 
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penunjang dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi. Maka dalam penelitian 

ini akan dikembangkan bahan ajar sebagai sarana penunjang pengembangan kemampuan 

geometri.  

 Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu penyediaan bahan ajar yang menunjang 

pengembangan kemampuan berpikir. Menurut  Hayat (2001) bahan ajar mempunyai 

peranan dalam menentukan keberhasilan pendidikan peserta didik.  Peran buku ajar 

tersebut adalah sebagai sarana untuk mengkomunikasikan ilmu pengetahuan. Artinya, 

bahan ajar yang digunakan oleh mahasiswa harus jelas dapat mengkomunikasikan 

informasi, konsep, pengetahuan dan mengembangkan kemampuan sehingga dapat 

dipahami oleh mahasiswa.  

III. KONTRIBUSI TERHADAP PEMBANGUNAN 

 Guru sebagai agen perubahan hendaknya mendapat perhatian dari semua segi 

termasuk segi pengembangan guru melalui pendidikan. Buku ajar sebagai sarana 

pendidikan memegang peranan penting. Berdasarkan survei buku-buku penunjang untuk 

keguruan sangat kurang dibandingkan dengan buku-buku penunjang untuk disiplin ilmu 

murni.  

 Sebagai upaya untuk mengisi kekurangan tersebut perlu disusun buku ajar yang 

dapat menunjang kinerja guru dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya buku ajar 

pembelajaran geometri berbasis komputer diharapkan guru ikut memanfaaatkan fasilitas 

yang dimiliki komputer untuk pembelajaran. Pembelajaran berbasis komputer merupakan 

proses pembelajaran alternatif untuk mendorong motivasi siswa belajar. Dengan tampilan 

yang komputer yang menarik siswa tentu akan belajar lebih baik.  

IV. MANFAAT BAGI INSTITUSI 

 UNJ sebagai lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk menghasilkan guru 

yang berkualitas dan dapat bersaing di lapangan kerja. Dalam hal ini dengan adanya 

penulisan buku ajar, terdapat dua manfaat yang diperoleh yaitu pengembangan 

kemampuan dosen menuangkan hasil pemikirannya dalam bentuk karya ilmiah. 

Sedangkan bagi mahasiswa, buku yang telah dihasilkan dapat digunakan sebagai sumber 

belajar atau buku penunjang mahasiswa dalam perkuliahan.  
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 Geometri merupakan cabang Matematika yang sudah diakrabi oleh anak sejak 

lahir, karena Geometri ada di mana-mana hampir di semua objek visual. Geometri 

dapat ditemukan pada desain bangunan, alam sekitar, bentuk penciptaan karya seni, dan 

lain sebagainya. Sejak bayi manusia bergelimang dengan penerapan Geometri. 

Kepedulian terhadap konsep-konsep Geometri membutuhkan kemampuan 

anak dalam melakukan penelaahan terhadap lingkungan sekitar tentang kesebangunan, 

konsistensi, kesamaan, dan lain sebagainya. Kepedulian semacam ini merupakan dasar 

yang penting bagi kematangan penelaahan dan pembentukan kemampuan pembuktian 

Geometri secara formal. Karena, memahami konsep Geometri secara tepat dan benar 

membantu seseorang dalam mempresentasekan dan menggambarkan dunia sekitar 

secara urut dan teratur. 

Pentingnya mempelajari Geometri sesuai pendapat Van de Walle (2006) yang 

mengungkapkan bahwa lima alasan mengapa Geometri sangat penting untuk dipelajari. 

Pertama, Geometri membantu manusia memiliki apresiasi yang utuh tentang dunianya. 

Kedua, eksplorasi geometrik dapat membantu dan mengembangkan keterampilan 

pemecahan masalah. Ketiga, Geometri memainkan peranan utama dalam bidang 

Matematika lainnya. Keempat, Geometri digunakan oleh banyak orang dalam 

kehidupan mereka sehari-hari. Kelima, Geometri penuh dengan teka teki dan 

menyenangkan.  

Sementara itu Usiskin memberikan tiga alasan mengapa Geometri perlu 

diajarkan. Pertama, Geometri merupakan satu-satunya yang dapat mengaitkan 
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Matematika dengan bentuk fisik dunia nyata. Kedua, Geometri satu-satunya yang 

memungkinkan ide-ide dari bidang Matematika yang lain untuk digambar. Ketiga, 

Geometri dapat memberikan contoh yang tidak tunggal tentang sistem Matematika 

(1994: 160).  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, tampaknya peran Geometri dalam 

bidang studi Matematika sangat kuat, bukan saja karena Geometri mampu membina 

proses berpikir anak tetapi juga sangat kuat mempengaruhi bidang lain dalam 

Matematika. Oleh karena itu seharusnya Geometri menempati posisi strategis dalam 

kurikulum Sekolah Dasar. Selain itu Geometri yang tepat seharusnya diberikan dengan 

memperhatikan kesesuaian antara materi dan tingkat perkembangan siswa serta 

kesesuaian dengan teori-teori belajar yang digunakan. 

Melihat posisi strategis Geometri sebagaimana diuraikan, Geometri semestinya 

merupakan materi yang perlu mendapat perhatian utama, khususnya di tingkat Sekolah 

Dasar. Seharusnya Geometri merupakan materi yang diberikan di Sekolah Dasar 

dengan cara yang tepat dan benar. 

Ketepatan memberikan pembelajaran Geometri sangat ditentukan oleh faktor 

guru sebagai tokoh utama dalam pembelajaran. Hal ini mengingat, guru adalah ujung 

tombak dalam reformasi pembelajaran. Sesuai dengan pendapat Mulyasa, bahwa guru 

memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak 

guna mempersiapkan sumber daya manusia, serta mensejahterakan masyarakat, 

kemajuan bangsa, dan negara.  

Mengingat peran guru dalam dunia pendidikan sangatlah penting, maka agar 

dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, guru harus kreatif, profesional, dan 
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menyenangkan (Mulyasa, 2006: 36). Dalam pembelajaran Matematika, guru 

profesional adalah kunci akan keberhasilan pembelajaran Matematika. Kebutuhan akan 

guru Matematika yang profesional di Sekolah Dasar sangat tinggi karena masa sekolah 

dasar adalah masa peletakan dasar konsep Matematika yang sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan Matematika siswa seterusnya. Untuk itu, guru Matematika 

harus memiliki pengetahuan tentang Matematika (content knowledge) dan pengetahuan 

bagaimana cara menyampaikan materi kepada siswa (pedagogical knowledge) atau 

pengetahuan tentang pembelajaran Matematika. 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) sebagai lembaga pendidikan 

penghasil calon guru dan guru bertanggung jawab dalam menghasilkan calon dan guru-

guru yang tidak hanya menguasai materi Matematika tetapi juga menguasai pedagogik 

Matematika khususnya penggunaan komputer sebagai alat bantu pembelajaran. 

Lembaga pendidikan seharusnya mengintegrasikan aplikasi untuk para calon guru dan 

guru sekolah dasar sehingga ketika terjun kelapangan telah mempunyai keterampilan 

secara teknis dan terampil menggunakannya dalam pembelajaran Matematika.  

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi perkuliahan khususnya 

perkuliahan Pendidikan Matematika yang efektif. Salah satunya dengan menerapkan 

penggunaan sofware geometri dinamis. Melalui penggunaan sofware ini diharapkan 

mampu membekali para mahasiswa agar mampu memberikan pembelajaran 

Matematika secara efektif. 

Agar pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer berlangsung dengan baik 

diperlukan bahan ajar yang dapat arahan dan pedoman kepada mahasiswa. Berdasarkan 
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uraian tersebut, dilakukan penelitian tentang pengembangan bahan ajar penggunaan 

komputer untuk meningkatkan kemampuan geometri mahasiswa PGSD-FIP UNJ.  

 Penelitian ini dilakukan di lingkungan UNJ pada mahasiswa jurusan 

PGSD. Geometri yang dimaksut adalah geometri bidang datar dan kemampuan 

yang dikembangkan adalah kemampuan konseptual seperti pengenalan bagian 

bidang datar dan sifat-sifat bidang datar.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan buku ajar geometri sebagai 

buku penunjang ketika mahasiswa mempelajari konsep-konsep geometri melalui 

pembelajaran bebasis komputer.  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai buku ajar yang dapat 

meningkatkan kemampuan geometri mahasiswa PGSD. Selnjutnya bagi dosen 

hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam 

perkuliahan.  
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BAB 2. KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Buku Ajar 

1. Pengertian buku ajar 

Pengertian buku ajar di perguruan tinggi, secara luas merupakan jenis 

buku yang diperuntukkan bagi mahasiswa sebagai bekal pengetahuan dasar dan 

digunakan sebagai sarana belajar serta dipakai untuk menyertai proses 

pembelajaran. Definisi yang berdeda tercantum dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa buku ajar 

adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi 

pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti 

dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun 

berdasarkan standar nasional pendidikan. Selanjutnya terminologi ini digunakan 

pada penyusunan bahan ajar untuk pendidikan dasar dan menengah. 

Sebagai bahan ajar, buku ajar dan atau buku teks hendaknya dapat 

menimbulkan minat baca, ditulis dan dirancang berdasar “kebutuhan” peserta 

didik, merujuk pada kompetensi yang harus dicapai, disusun untuk proses 

instruksional dan memiliki mekanisme mengumpulkan umpan balik dari peserta 

didik. Ini berarti bahwa peserta didik dapat menggunakan bahan ajar secara 

mandiri, kapan saja dan dimana saja. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan 

kecepatan masing-masing sesuai dengan urutan yang dipilih sendiri. Secara umum 
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dapat dikatan bahwa buku ajar dapat mengembangkan potensi peserta didik 

menjadi pembelajar mandiri. 

 Menurut Hayat (2001) buku ajar merupakan salah satu sarana keberhasilan 

pelaksanaan proses belajar mengajar. Buku ajar merupakan satu kesatuan unit 

pembelajaran yang berisi informasi, pembahasan serta evaluasi. Bahan ajar yang 

tersusun secara sistematis akan mempermudah peserta didik dalam mempelajari 

materi sehingga mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Maka dari itu, 

bahan ajar harus disusun secara sistematis, menarik, aspek keterbacaannya tinggi, 

mudah dicerna, dan mematuhi aturan penulisan yang berlaku. 

Menurut Kurniawan (2005) buku ajar menyediakan fasilitas bagi kegiatan 

belajar mandiri, baik tentang substansinya maupun tentang penyajiannya. 

Penggunaan buku ajar merupakan bagian dari budaya buku, yang menjadi salah 

satu tanda masyarakat maju. Dipandang dari proses pembelajaran, buku ajar 

mempunyai peran penting. Jika tujuan pembelajaran adalah untuk menjadikan 

mahasiswa memiliki berbagai kompetensi, maka perancangan buku ajar harus 

memasukkan sejumlah prinsip yang dapat meningkatkan kompetensi yang hendak 

dimiliki mahasiswa. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mencapai hal 

tersebut adalah perancangan sejumlah soal latihan yang berbasis pencarian 

informasi secara terprogram.  

2. Fungsi Buku Ajar 

Fungsi bahan ajar adalah sebagai pembangkit  dan penguat motivasi dalam 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh dosen dengan materi pembelajaran 

yang kontekstual agar mahasiswa dapat melaksanakan tugas belajar secara 
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optimal. Ada tiga fungsi bahan ajar yang lazimnya berkaitan dengan 

pembelajaran. Ketiga fungsi yang dimaksud adalah : 

• Bahan ajar merupakan pedoman bagi dosen yang akan mengarahkan  

semua aktivitasnya dalam  proses  pembelajaran,  sekaligus  merupakan  

substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan/dilatihkan kepada 

mahasiswanya. 

•  Bahan  ajar  merupakan  pedoman  bagi   mahasiswa  yang  akan  

mengarahkan aktifitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus 

merupakan substansi yang  seharusnya dipelajari/dikuasainya.  

• Bahan ajar merupakan alat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil  

pembelajaran. 

Di samping itu,  manfaat buku ajar adalah:!

• Dapat mempercepat pembahasan bahan kajian, mahasiswa tidak usah 

mencatat, cukup memperhatikan hal-hal penting yang dijelaskan oleh 

dosen. 

• Mahasiswa dapat mempelajari bahan-kajian yang akan diajarkan lebih 

awal, dan menambahkan catatan ringkas yang dianggap perlu. 

• Mahasiswa mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mengemukakan 

pendapat tentang suatu kasus yang merupakan aplikasi dari teori yang 

diajarkan.  

• Dalam buku ajar, dapat juga disisipkan latihan-latihan yang harus 

dikerjakan mahasiswa, yang berorientasi masalah kontekstual. Jawabannya 
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dapat dikumpulkan untuk tugas harian guna menambah nilai selain test 

formatif dan sumatif. 

• Soal dapat dibuat berdasarkan buku ajar, sehingga penilaiannya lebih fair 

sesuai kemampuan mahasiswa. 

• Selain hal tersebut di atas, mahasiswa mempunyai buku pegangan. Dengan 

buku ajar, teori yang disampaikan dosen yang belum dapat dipahami di 

kelas, mahasiswa dapat mempelajari kembali dari buku ajar tersebut.  

• Dengan adanya buku ajar, jika ada tugas yang harus dikerjakan di rumah, 

mahasiswa sudah memiliki salah satu referensi untuk mengerjakannya. 

3. Standar Buku Ajar 

Setiap buku pelajaran diharapkan memenuhi standar-standar tertentu yang 

ditetapkan berdasarkan kebutuhan (siswa dan guru), perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan kurikulum. Standar yang dimaksud 

dalam pedoman penilaian ini meliputi persyaratan, karakteristik, dan kompetensi 

minimum yang harus terkandung di dalam suatu buku. Menurut Pusat Perbukuan 

(2004) Standar penilaian buku ajar TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 

dirumuskan dengan melihat tiga aspek utama, yaitu Kelayakan isi, Kelayakan 

Penyajian dan penilaian Bahasa.  

Kelayakan isi yang dilakukan meliputi aspek: (a) Kelengkapan materi;    

(b) Keakuratan materi ; (c) Kemutakhiran materi; (d) Mendorong keingintahuan; 

(e) Praktek. 

Kelayakan penyajian terdiri atas: (a) teknik penyajian; (b) pendukung 

penyajian; (c) penyajian pembelajaran) dan ; (d) koherensi alur pikir. 
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Penilaian bahasa mencakup kesesuaian dengan EYD dan ketepatan 

penggunaan simbol dan notasi matematika. 

B. Pembelajaran Geometri 

 Geometri menempati posisi khusus dalam kurikulum matematika 

menengah, karena banyaknya konsep-konsep yang termuat di dalamnya. Dari 

sudut pandang psikologi, geometri merupakan penyajian abstraksi dari 

pengalaman visual dan spasial, misalnya bidang, pola, pengukuran dan pemetaan. 

Sedangkan dari sudut pandang matematik, geometri menyediakan pendekatan-

pendekatan untuk pemecahan masalah, misalnya gambar-gambar, diagram, sistem 

koordinat, vektor, dan transformasi. Geometri juga merupakan lingkungan untuk 

mempelajari struktur matematika. 

Pembelajaran geometri merupakan hal yang sangat penting karena 

pembelajaran geometri sangat mendukung banyak topik lain, seperti vektor, dan 

kalkulus, dan mampu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. 

Kennedy & Tipps (1994:387) menyatakan bahwa dengan pembelajaran geometri 

mampu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan mendukung 

banyak topik lain dalam matematika.  

Usiskin (Abdussakir, 2010) mengemukakan bahwa: 1) Geometri adalah 

cabang matematika yang mempelajari pola-pola visual; 2) Geometri adalah 

cabang matematika yang menghubungkan matematika dengan dunia fisik atau 

dunia nyata; 3) Geometri adalah suatu cara penyajian fenomena yang tidak 

tampak atau tidak bersifat fisik; 4) Geometri adalah suatu contoh sistem 

matematis.  
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Suydam (dalam Clements & Battista, 1992:421) menyatakan bahwa tujuan 

pembelajaran geometri adalah (1) mengembangkan kemampuan berpikir logis, (2) 

mengembangkan intuisi spasial mengenai dunia nyata, (3) menanamkan 

pengetahuan yang dibutuhkan untuk matematika lanjut, dan (4) mengajarkan cara 

membaca dan menginterpretasikan argumen matematika. Selanjutnya Bobango 

(1993:148) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran geometri adalah agar siswa, 

(1) memperoleh rasa percaya diri pada kemampuan matematikanya, (2) menjadi 

pemecah masalah yang baik, (3) dapat berkomunikasi secara matematik, dan (4) 

dapat bernalar secara matematik.Selanjutnya, menurut Bobango (Abdussakir, 

2010) tujuan pembelajaran geometri, yaitu agar siswa memperoleh rasa percaya 

diri mengenai kemampuan matematisnya, menjadi pemecah masalah yang baik, 

dapat berkomunikasi secara matematis, dan dapat bernalar secara matematis. Dari 

beberapa pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa materi geometri yang 

merupakan bagian dari pembelajaran matematika sangat penting untuk dipelajari. 

Agar materi geometri yang sifatnya abstrak dapat dipahami oleh siswa, maka guru 

harus memiliki strategi khusus dalam mengajarkan materi tersebut. 

Pada dasarnya geometri mempunyai peluang yang lebih besar untuk 

dipahami siswa dibandingkan dengan cabang matematika yang lain. Hal ini 

karena ide-ide geometri sudah dikenal oleh siswa sejak sebelum mereka masuk 

sekolah, misalnya garis, bidang dan ruang. Meskipun demikian, bukti-bukti di 

lapangan menunjukkan bahwa hasil belajar geometri masih rendah dan perlu 

ditingkatkan. Bahkan, di antara berbagai cabang matematika, geometri menempati 

posisi yang paling memprihatinkan. 
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Rendahnya prestasi geometri siswa juga terjadi di Indonesia. Bukti-bukti 

empiris di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang mengalami 

kesulitan dalam belajar geometri, mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa prestasi geometri siswa SD masih rendah 

(Sudarman, 2000:3) 

1. Kurangnya kemampuan yang paling dasar dari guru matematika mengenai 

 materi geometri.  

2. Para siswa kurang memiliki dasar dalam matematika, karena itu tidak 

dapat  memecahkan masalah bahkan ketika contoh-contoh serupa 

diberikan.  

3. Mengajar dan lingkungan belajar yang tidak kondusif. Hal ini sejalan 

dengan  kurangnya prasarana dan sarana dasar untuk mengajar dan belajar.  

4. Kurangnya kemauan siswa terhadap pembelajaran. Mereka kurang 

kesediaan  dan kesiapan untuk belajar.  

5. Para guru kurang komitmen karena kurangnya motivasi.  

6. Jika dibuat ketentuan yang diperlukan dan dilakukan pemantauan yang 

tepat  pada para siswa dan guru, masalah ini tidak akan akan terjadi lagi.  

C. Pembelajaran Berbasis Komputer (PBK) 

 Menurut Lajoie et.al (Papabastasiou, 2005) pembelajaran berbasis 

komputer adalah pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk 

membangun konsep melalui komputer. PBM menerapkan kepada prinsip belajar 

learning by doing yang berarti siswa terlibat aktif dalam belajar dengan  
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menggunakan komputer sehingga menemukan konsep baru. Penemuan konsep 

yang dilakukan oleh siswa berdampak positif kepada siswa karena mereka 

merasa memiliki konsep tersebut dan konsep itu akan bertahan lama dalam 

memori mereka.  

Pada umumnya fungsi komputer dalam pembelajaran dapat dibedakan atas 

komputer sebagai alat eksplorasi dan komputer sebagai tutor (Glazer, 2001). 

Komputer sebagai alat eksplorasi adalah siswa menggunakan program tertentu 

untuk memahami suatu konsep. Penggunaan komputer sebagai tutor adalah 

komputer menyajikan sebuah materi  diikuti dengan latihan berbentuk drill dan 

soal-soal yang hanya menekankan kemampuan berpikir tingkat rendah.    

Pendapat senada juga dinyatakan oleh Reeves (1998) yang menyatakan 

bahwa terdapat dua pendekatan penggunaan teknologi di sekolah. Pertama, siswa 

belajar “dari” media atau teknologi dan kedua siswa belajar “dengan” teknologi. 

Belajar “dari” teknologi sering mengacu kepada penyajian materi oleh komputer 

dan melatih siswa dengan soal-soal (drill).  Belajar “dengan” teknologi berarti 

menggunakan teknologi mengacu kepada komputer sebagai alat kognitif  dan 

mendukung belajar.  Pendapat Reeves tersebut bersesuaian dengan hasil kajian 

empiris yang dilakukan oleh Atkins (1993) dengan mereviu hasil-hasil penelitian 

terkait dengan penggunaan media komputer dalam belajar. Atkins 

menyimpulkanmencatat bahwa semakin sering dan semakin komprehensif 

interaksi antara pelajar dengan media, maka akan semakin banyak yang akan 

dipelajari oleh siswa.  
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 Jonassen dan Reeves (Cooper dan Maor, 1998) menggunakan istilah “alat 

kognitif” untuk mengganti istilah “belajar dengan teknologi”. Menurut mereka 

teknologi terbukti dapat meningkatkan daya kognitif seseorang selama belajar, 

berpikir dan pemecahan masalah. Komputer sebagai alat kognitif berperan sebagai 

alat bantu menghitung, menyimpan informasi dan mengeluarkan informasi 

kembali sesuai dengan perintah. Karenanya siswa yang memegang peran utama, 

yaitu membuat perencanaan, mengenal dan menentukan pola informasi dan 

menyusunnya kembali, menyimpulkan, membuat keputusan dan generalisasi. 

Disamping itu setiap keluaran komputer berbentuk hasil perhitungan atau grafik 

menuntut kemampuan siswa dalam membaca, memahami dan interpretasi. 

Selanjutnya diuraikan bagaimana komputer berperan sebagai alat kognitif 

dalam proses belajar. Menurut Passey et al, (2004) setiap orang yang belajar 

mengalami tiga tahap yaitu internalisasi, kognisi internal dan eksternalisasi. 

Internalisasi berkenaan dengan keterlibatan dan perhatian. Kognisi internal 

berkenaan dengan pemerolehan pengetahuan, pemahaman, analisis, sintesis dan 

evaluasi. Selanjutnya eksternalisasi berkenaan dengan mengungkapkan ide 

melalui tulisan dan lisan.  

Integrasi teknologi kedalam pembelajaran matematika menjangkau ketiga 

tahap proses belajar tersebut. Pada tahap internalisasi siswa mampu menarik 

perhatian siswa karena komputer mempunyai kemampuan yang baik dalam 

menyajikan gambar atau diagram dengan ukuran yang tepat. Pada tahap kognisi 

internal, fasilitas visualisasi yang dimiliki komputer membantu siswa untuk 

melakukan eksplorasi untuk membangun pengetahuan, menemukan hubungan, 
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menginterpretasikan informasi, merancang, analisis, sintesis, elaborasi, 

pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya tahap eksternal, 

komputer membantu siswa berkomunikasi dengan representasi yang disajikan 

komputer.  

Adapun perbedaan pembelajaran berbasis komputer dengan pembelajaran 

konvensional disajikan pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Perbedaan antara Pembelajaran Konvensional dan PBK 

ASPEK PEMBELAJARAN 

KONVENSIONAL 

PBK  

Komunikasi Suara Visual 

Siswa mendengar dan membaca.  Membaca  

Komunikasi dengan lisan dan 

tulisan 

Komunikasi dengan mengetik dan 

manipulasi alat 

Sebagian siswa berinteraksi guru  Semua siswa mempunyai peluang 

sama berinteraksi dengan komputer 

Proses 

belajar 

Siswa mendengar Eksplorasi dan observasi 

Pengulangan pembelajaran tidak 

identik 

Pengulangan pembelajaran dapat 

terjadi secara identik 

Siswa memperoleh pengetahuan 

dari guru dan buku sumber 

Siswa memperoleh pengetahuan dari 

komputer 

Interaksi  Antara siswa dan guru Antara siswa dan komputer 

Dalam proses pembelajaran Proses yang dialami siswa bervariasi 
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ASPEK PEMBELAJARAN 

KONVENSIONAL 

PBK  

siswa mengalami proses yang 

sama 

tergantung kepada kreativitas, dan 

kemampuan berpikir siswa 

Tempat Pembelajaran terjadi di dalam 

kelas 

Tidak selalu terjadi di dalam kelas. 

 

D. Software GeoGebra 

 GeoGebra adalah software komputer yang diciptakan oleh Markus 

Hohenharter (dari Universitas Salzburg di Austria) dan dapat diunduh gratis 

melalui internet di www.geogebra.at. GeoGebra termasuk software bersifat 

dinamis. Menurut King dan Schattschneider (1997) dinamis diartikan sebagai 

tindakan yang energik dan sangat aktif. Software dinamis memiliki mode 

“dragging” yang membuat pengguna secara bebas menggerakkan bagian 

pembentuk bangun. Begitu suatu bagian digerakkan seperti garis atau titik maka 

hubungan dengan bagian-bagian yang lain dari bangun semula tetap 

dipertahankan. Sofware dinamis lainnya adalah Cabri, Cinderella, Geometry 

Sketchpad dan GeoNext.  

 Tampilan layar  GeoGebra (Gambar 2.1) terdiri atas layar aljabar di 

sebelah kiri dan layar geometri di sebelah kanan. Layar geometri berfungsi 

menampilkan gambar bidang geometri atau grafik sedangkan layar aljabar 

menampilkan titik koordinat atau persamaan grafik yang terdapat pada layar 

geometri. Pada layar geometri terlihat garis a dan pada layar aljabar terlihat 

persamaan garis a : y = x + 2 dan koordinat titik A, B, C dan D. 
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Gambar 2.1 Tampilan Layar Software GeoGebra 

Untuk memudahkan operasional, GeoGebra dilengkapi dengan toolbar 

berisi 9 menu yang menggunakan sistem jendela, artinya apabila pojok kanan 

bawah di klik akan muncul berbagai sub menu. Sebagai ilustrasi berikut jendela 

menu garis dan menu sudut. 

 

 

Gambar 2.2 

Menu Garis Dan Sudut 

LAYAR 
GEOMETRI 

LAYAR ALJABAR 
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Menurut King dan Schattschneider (Jung, 2005) GeoGebra mempunyai 

kelebihan seperti berikut:  

a. Konstruksi gambar yang akurat. Dengan GeoGebra siswa dapat membuat 

grafik atau bangun geometri sesuai dengan persamaan yang berikan 

secara tepat. Demikian juga GeoGebra menampilkan persamaan garis, 

gradien, pengukuran panjang dan sudut dengan tepat. 

b. Visualisasi. Siswa dapat menggambar titik, grafik dan banguan geometri 

serta melakukan animasi. Visualisasi membantu siswa mengembangkan 

representasi internal dan eksternal.  

c. Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksplorasi dan 

investigasi visual sehingga mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

dan analitis siswa. 

d. Loci. Bagian dari sebuah gambar dapat digerakkan tanpa mengubah 

kedudukan bagian gambar lainnya.  

e. Construction Protocol. Fasilitas yang menampilkan urutan langkah-

langkah pembuatan grafik atau gambar.  

f. Navigation Bar for Construction Steps. Fasilitas untuk menampilkan 

urutan konstruksi gambar dari awal sampai akhir.  

g. Dynamic Worksheets. Fasilitas mengekspor file ke dalam bentuk 

Webpage dan file tersebut dapat dibuka melalui web browser.  

 

Selanjutnya dipaparkan peranan teknologi dalam berpikir matematis 

tingkat tinggi. Menurut Kimmins (2005) dan Alagic (Conway, 2005) peran 
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teknologi dalam berpikir matematis tingkat tinggi adalah sebagai berikut: (1) 

Meningkatkan kemampuan multi representasi; (2) Alat pengembangan konsep 

matematika; (3) Alat penalaran matematis; (4) Alat pemecahan masalah; (5) Alat 

komunikasi matematis. Berikut adalah uraian selengkapnya. 

Pertama, teknologi komputer meningkatkan kemampuan multi 

representasi meliputi simbolik, numerik, grafik dan fungsi. Sebagaimana 

dikatakan Kaput (Garay, 2001) bahwa melihat beberapa representasi matematis di 

layar komputer memberi siswa pemahaman hubungan yang terdapat 

antarrepresentasi tersebut.  Pendapat ini didukung oleh kajian empiris yang 

dilaksanakan oleh Mallet (2007) dan Nam (2001) yang menyimpulkan bahwa 

siswa yang mengalami pembelajaran persamaan linier dengan sistem maple 

mempunyai keluwesan secara kognitif (cognitive flexibility) yang artinya siswa 

dapat menginterpretasikan grafik dan mengetahui kaitan antara multi representasi.  

Kedua, alat pengembangan konsep matematika. Menurut Ausubel dan 

Hyerle (Tan, 2004) otak manusia mengorganisasi dan mengumpulkan informasi 

dalam sistem jaringan.  Visualisasi memungkinkan siswa menambah atau 

memodifikasi pengetahuan yang telah miliki dengan melihat hubungan atau 

perbedaan antara pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru. 

Penambahan atau modifikasi baru yang dimiliki siswa terjadi melalui pengamatan 

terhadap representasi dan animasi pada komputer. Selain itu eksplorasi yang 

dilakukan oleh siswa memungkinkan siswa mengamati perubahan-perubahan 

yang terjadi dan pola yang terbentuk sehingga mengarahkan siswa pada sebuah 

pengetahuan baru.  
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Ketiga, alat penalaran matematis. Scherer (Ungerleider dan Burns, 2002) 

mengemukakan bahwa penggunaan komputer sebagai alat kognitif mendorong 

pengembangan kemampuan berpikir. Siswa melakukan eksperimen dengan 

komputer untuk mengumpulkan informasi dan melalui pengamatan yang terjadi 

pada perubahan-perubahan representasi siswa melihat kesamaan dan perbedaan. 

Kemudian dilanjutkan dengan mengambilan kesimpulan dan generalisasi. 

Kegiatan mental yang terjadi selama proses belajar dengan teknologi komputer 

tersebut mengembangkan kemampuan bernalar siswa antara lain berpikir kritis, 

analitis dan sintesis.  

Ke-empat, alat pemecahan masalah. Visualisasi yang dimiliki komputer 

membantu siswa memahami hubungan antara konsep matematika. Kemampuan 

memahami hubungan antara konsep membantu siswa memahami struktur masalah 

dan menyusun strategi penyelesaian masalah. Selain itu teknologi komputer 

sebagai alat pemecahan masalah tidak terlepas dari peran teknologi komputer 

sebagai alat bernalar karena pemecahan masalah memerlukan berbagai 

keterampilan berpikir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknologi 

mempunyai peran dalam pemecahan masalah. 

Ke-lima, alat komunikasi matematis. Fasilitas visual teknologi komputer 

membantu siswa memahami beragai representasi matematika sehingga 

meningkatkan kemampuan siswa membaca dan menginterpretasikan ide 

matematika yang terkandung didalamnya. Selanjutnya siswa juga berlatih 

menyampaikan pendapatnya secara lisan atau tulisan kepada siswa atau guru. 
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Dengan demikian teknologi komputer dapat mengembangkan kemampuan 

komunikasi siswa.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa komputer memfasilitasi 

berpikir tingkat tinggi. Dengan menggunakan komputer dalam pembelajaran 

siswa menjadi terlibat aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan. 

E. Landasan Filosofis PBK 

1. Konstruktivisme 

Konstruktivisme berkembang dalam dua arah, yaitu konstruktivisme 

personal dan konstruktivisme sosiokultural (Asikin, 2001). Konstruktivisme 

personal, individual, dan subyektif dikembangkan oleh Piaget dan pengikut-

pengikutnya yang  menekankan aktivitas individual dalam pembentukan 

pengetahuan. Sedangkan konstruktivisme sosiokultural dikembangkan oleh 

Vygotsky yang lebih bertolak dari pandangan yang menekankan pentingnya 

masyarakat (lingkungan secara kultural) dalam bahwa membangun pengetahuan. 

        Dalam proses pembentukan pengetahuan, baik dalam sudut pandang 

personal maupun sosiokultural sebenarnya sama-sama menekankan pentingnya 

keaktifan siswa dalam belajar, hanya yang satu lebih menekankan keaktifan 

individu, sedangkan yang lainnya lebih menekankan pentingnya lingkungan 

sosial-kultural. 

a. Konstruktivisme Personal  

       Menurut Asikin (2001) konstruktivisme personal menyoroti bagaimana 

seorang anak pelan-pelan membentuk skema (jalinan konsep yang ada dalam 

pikiran), mengembangkan skema, dan mengubah skema. Ia lebih menekankan 
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bagaimana individu sendiri mengkonstruksi pengetahuan hasil dari berinteraksi 

dengan pengalaman dan obyek yang dihadapi, dan bagaimana seorang anak 

mengadakan abstraksi, baik secara sederhana maupun secara refleksi, dalam 

membentuk pengetahuan matematisnya.   

b. Konstruktivisme  Sosial 

        Vygotsky meneliti pembentukan dan perkembangan pengetahuan anak 

secara psikologis. Namun Vygotsky lebih memfokuskan perhatian kepada 

hubungan dialektik antara individu dan masyarakat dalam pembentukan 

pengetahuan. Proses perkembangan kognitif terjadi pada daerah ZPD (Zone of 

Proximal Development) dimaknai sebagai jarak antara tingkat perkembangan 

sesungguhnya (yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara 

mandiri), dengan tingkat perkembangan potensial (yang didefinisikan sebagai 

kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui 

kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu)(Slavin, 1994). Siswa yang 

bekerja dalam ZPD mereka, berarti siswa tersebut tidak dapat menyelesaikan 

tugas-tugasnya, dan dapat terselesaikan jika mendapat bantuan dari teman sebaya 

atau orang dewasa. 

Savery dan Duffy (1995) menjelaskan implikasi konstruktivisme dalam 

PBM sebagai berikut: (1) Pengetahuan diperoleh karena interaksi dengan 

lingkungan; (2) Konflik kognitif adalah stimulus untuk belajar; (3) Pengetahuan 

dikembangkan melalui interaksi sosial.  

Proposisi pertama, pengetahuan diperoleh karena interaksi dengan 

lingkungan. Ini adalah inti dari  konstruktivisme. Semua pengalaman yang dilalui 
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siswa mengarah kepada pemahaman. Pemahaman adalah tujuan dari materi, 

konteks, kegiatan belajar dan tujuan belajar. Pemahaman tidak dapat diberikan 

atau ditransfer kepada siswa dam karenanya pemahamaan dikonstruksi oleh siswa.   

Prinsip ke-dua, konflik kognitif adalah stimulus dalam belajar. Tujuan 

belajar adalah aktor utama dalam menentukan apa yang akan dicapai siswa dan 

bagaimana menggunakan pengetahuan awal untuk pemahaman. Dewey (dalam 

Savery dan Duffy, 1994) menggunakan istilah problematik untuk konflik kognitif 

dan mendefinisikannya sebagai penunjuk atau yang mengarahkan belajar. Dalam 

pembelajaran pemecahan masalah siswa dihadapkan kepada masalah yang harus 

mereka selesaikan. Tidak jarang siswa menemui kebuntuan karena kurangnya 

informasi yang diperoleh atau salah menentukan strategi penyelesaian. Dari 

kebuntuan yang mereka alami, secara otomatis aspek metakognitif muncul dalan 

diri siswa sebagai upaya untuk mengakhiri konflik yang dihadapi. Dengan kata 

lain menghadirkan konflik kognitif secara sengaja merupakan upaya untuk 

membiasakan siswa atau memberi pengalaman kepada siswa tentang bagaimana 

mengakhiri suatu konflik kognitif. Hal ini pun dapat dipandang sebagai tantangan 

dan kesempatan bagi siswa untuk memantapkan pengetahuan dan keterampilan 

mereka (Sabandar dalam Herman, 2006). McCormic dan Pressley (1997) 

menambahkan bahwa konflik kognitif  merupakan salah satu cara untuk 

memperoleh pengetahuan. Hal ini disebabkan karena ketika siswa mendapat 

konflik kognitif terjadi ketidakcocokan antara pengetahuan yang dimiliki dengan 

situasi baru. Ketidakcocokan ini mendorong terbentuknya perspektif baru. 
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Terbentuknya perspektif baru menunjukkan bertambahnya pengetahuan 

seseorang.   

Prinsip ke-tiga, pengetahuan dikembangkan melalui interaksi sosial. 

Lingkungan sosial adalah sangat baik mengembangkan pemahaman individu 

sebaik pengembangan pengetahuan. Dalam kelompok siswa dapat 

mengklarifikasi, menilai dan mengembangkan pengetahuan sendiri maupun siswa 

lain dalam isu atau fenomena tertentu.   

2. Kognitivisme 

 Kognitivisme memandang belajar sebagai proses internal yang melibatkan 

memori, berpikir, refleksi, abstraksi, motivasi dan metakognisi (Ally et al., 2004). 

Setiap individu mempunyai tipe memori yang berbeda selama proses belajar. 

Informasi yang diterima setiap orang melalui tiga daerah memori yaitu sensori, 

memori jangka pendek dan memori jangka panjang.  

 Sensori adalah tempat informasi yang belum diperoses. Informasi berada 

pada sensori selama kurang dari satu detik. Jika tidak segera ditrasfer ke memori 

jangka pendek, informasi itu akan hilang. Memori jangka pendek adalah tempat 

penyimpanan informasi yang telah diproses misalnya siswa melakukan kegiatan 

terkait dengan informasi seperti mencatat nama suatu benda. Informasi tersimpan 

dalam memori jangka pendek selama hampir 20 detik. Informasi yang berada 

pada memori jangka pendek dapat berpindah ke memori jangka panjang 

tergantung kepada kualitas dan kedalaman pemrosesan informasi tersebut. Dalam 

memori jangka panjang informasi tersebut diasimilasi atau diakomodasi.  
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 Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pandangan kognitivis 

memberi masukan yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan siswa. 

Dengan memberi kesempatan kepada siswa terlibat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran yang bermakna, peluang masuknya informasi ke dalam memori 

jangka panjang akan lebih besar. Sebagai ilustrasi diberikan gambaran penerapan 

teori kognitivisme pada topik persamaan garis sejajar sumbu Y seperti tampak 

pada Gambar 2.3.  

 Ketika siswa melihat grafik garis sejajar sumbu Y, tidak ada kesan yang 

didapat siswa dari gambar. Informasi berada pada sensori. Selanjutnya siswa 

mencoba membuat grafik yang sama dengan gambar pada GeoGebra sehingga 

informasi berpindah ke memori jangka pendek. Selanjutnya siswa melakukan 

eksperimen dengan menggerakkan garis ke kiri atau ke kanan sambil mengamati 

persamaan garis yang nampak pada layar aljabar sehingga siswa menemukan pola 

dan membuat kesimpulan 
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Pada akhirnya siswa dapat menemukan sendiri bentuk persamaan umum 

dari garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kegiatan eksperimen menuntut 

konsentrasi dan keterlibatan secara fisik dan mental. Keterlibatan fisik terjadi 

ketika siswa menggunakan perintah-perintah untuk membuat grafik dan 

mengubah posisi grafik. Sementara kegiatan mental terjadi ketika siswa 

mengamati, membuat pola dan membuat formula. Dengan kegiatan eksperimen 

informasi akan masuk ke memori jangka panjang.   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan 

 Tujuan penelitian dan pengembangan ini adalah untuk menghasilkan 

bahan ajar berupa buku pembelajaran Geometri Berbasis Komputer yang dapat 

berperan sebagai sarana komunikasi pengetahuan dan mampu meningkatkan 

kemampuan geometris.. Penelitian ini di latarbelakangi oleh masalah yang 

terkait dengan kurangnya ketersediaan buku ajar penunjang perkuliahan 

Geometri di PGSD-FIP UNJ. 

B. Metode 

Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian dan 

pengembangan ( Research and Development ). Penelitian ini dilakukan dengan 

maksud untuk membuat suatu program media pendidikan dengan 

menggunakan media modul pembelajaran, dengan harapan agar bisa dijadikan 

sebagai pendukung dalam proses belajar mengajar agar bisa meningkatkan 

mutu pendidikan.  

Menurut Seals dan Richey (1994) penelitian tindakan kelas adalah suatu 

pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan dan evaluasi 

program, proses dan produk pembelajaran yang memenuhi kriteria validitas, 

kepraktidan, dan efektifitas. Metode penelitian dan pengembangan  ini sangat 

baik digunakan untuk menghasilkan produk berupa media pembelajaran serta 

mengembangkannya melalui beberapa tahap pengujian.  
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C. Responden 

Responden penelitian ini adalah sasaran pemakai produk yaitu mahasiswa 

PGSD UNJ.  

D. Instrumen 

Menurut Sugiyono (2008) angket adalah teknik pengumpulan data  yang 

berisi pertanyaan tentang suatu penelitian untuk dijawab oleh responden. Pada 

penelitian ini, angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang aspek-aspek 

yang harus dipenuhi oleh sebuah buku ajar berbasis pembelajaran berbasis 

teknologi. Instrumen penelitian berupa angket yang ditujukan kepada mahasiswa 

untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna. Disamping itu angket juga 

ditujukan kepada ahli atau pakar matematika untuk mengetahui kelayakan buku 

ajar tersebut. Hasil jawaban responden dalam angket digunakan untuk 

menghasilkan kesimpulan dari penelitian. 

E. Prosedur Pengembangan 

Berdasarkan metodologi yang dikemukan di atas maka langkah-langkah 

penelitian pengembangan berpedoman kepada Borg dan Gall (dalam 

Sukmadinata, 2009), yaitu: 

1. Penelitian dan pengumpulan data awal. Penelitian skala kecil dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan pemecahan masalah mahasiswa PGSD. Kemudian 

juga studi literatur dan pertimbangan-pertimbangan dari segi nilai. 
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2. Perencanaan. Menyusun rencana penelitian, meliputi kemampuan-

kemampuan yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian, rumusan tujuan 

yang hendak dicapai dengan penelitian tersebut.  

3. Pengembangan draft produk. Berdasarkan kajian teoritis dirumuskan tujuan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya dilakukan penyusunan 

bahan ajar. Selain itu juga disusun angket untuk menilai buku ajar.  

4. Uji coba lapangan awal. Uji coba dilakukan dengan mengedarkan angket 

kepada 5 orang responden.  

5. Merevisi hasil uji coba. Dalam tahap ini dilakukan perbaikan dan 

penyempurnaan hasil uji coba. 

6. Uji coba lapangan. Melakukan uji coba kepada 10 orang responden. Selain itu 

juga pengisian angket oleh ahli materi 

7. Penyempurnaan produk hasil uji lapangan. 

8. Uji pelaksanaan lapangan. Pengujian dilakukan melalui angket kepada 30 

orang responden.  

9. Penyempurnaan produk akhir berdasarkan masukan uji pelaksanaan lapangan 

10. Diseminasi. 

Secara visual langkah-langkah penelitian  pengembangan dapat dilihat paad 

bagan berikut: 
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Studi pendahuluan Pengembangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.  Teknik Evaluasi 

Pengembangan bahan ajar di evaluasi melalui pengisian angket dan tes 

tertulis. Angket disebarkan kepada ahli materi untuk mengukur kelayakan materi, 

tampilan dan bahasa. Adapaun Indikator dan kisi-kisinya adalah sebagai berikut:  

 1) Kelayakan Isi 

SUBKOMPONEN BUTIR 

 A. Kelengkapan 
Materi   

1. Kelengkapan materi 
2. Keluasan materi 
3. Kedalaman materi 

B.  Keakuratan Materi 4. Keakuratan konsep dan definisi 
5. Keakuratan contoh dan kasus 
6. Keakuratan gambar, diagram, dan ilustrasi 
7. Keakuratan versi dan spesifikasi software 
8. Keakuratan istilah 

Studi!
Pustaka!

Survai!
Lapangan!

Penyusunan!
draft!

Uji! coba!
terbatas!

Uji! Coba!
lebih!
luas!
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SUBKOMPONEN BUTIR 

9. Keakuratan notasi, simbol dan ikon 
10. Keakuratan acuan pustaka 

C.  Kemutakhiran 
Materi 

11. Kesesuaian materi dengan perkembangan TIK 
12. Contoh aktual 
13. Gambar, diagram dan ilustrasi aktual 
14. Kemutakhiran pustaka 

D.  Mendorong 
Keingintahuan   

15. Mendorong rasa ingin tahu 
16. Mendorong keinginan untuk mencari informasi 

lebih jauh 
E. Praktek 17. Memberikan tugas praktik 

18. Meningkatkan ketrampilan teknis 

 

2) Kelayakan Penyajian 

SUBKOMPONEN BUTIR 

A.  Teknik Penyajian 
 

1. Konsistensi sistematika sajian dalam bab 

2. Keruntutan konsep 

B. Pendukung 
Penyajian 

3. Penyajian konsep untuk mengantarkan pembaca 
pada materi 

4. Terdapat contoh menunjang penguasaan konsep 
5. Terdapat latihan pada setiap bab 
6. Daftar pustaka 

C.  Penyajian 
Pembelajaran 

7. Keterlibatan peserta didik 
8. Kesesuaian dengan karakteristik TIK 

D.  Koherensi Dan 
Keruntutan Alur 
Pikir 

9. Ketertautan antar bab/subbab/alinea 

10. Keutuhan makna dalam bab/subbab/alinea 

  

III. KELAYAKAN BAHASA DAN KETERBACAAN 
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SUBKOMPONE
N BUTIR 

 A. Kesesuaian 
Dengan EYD  

 

1. Struktur Kalimat sesuai dengan kaidah bahasa 
indonesia 

2. Kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa 
indonesia 

3. Memakai ejaan yang benar untuk: tanda baca, huruf 
kapital, nama orang, notasi, simbul sesuai dengan 
ejaan yang berlaku 

4. Lambang bilangan dan huruf ditulis mengikuti kaidah 
yang berlaku 

5. Simbol dan notasi matematika digunakan dengan 
tepat 

 

Analisa data akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini yaitu 

melalui analisis kualitatif maupun kuantitatif. 

Tanggapan yang diperoleh melalui angket dianalisis secara persentase 

dan dimasukkan dalam kriteria penerapan berikut: 

a)  Sangat baik = 84,3%-100% 

b)  Baik = 67,3%-84% 

c)  Cukup baik = 50,3%-67% 

d)  Tidak baik = 33,3%-50% 
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BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Studi Pendahuluan 

 Sebelum memulai pembuatan draft buku ajar, dilakukan wawancara 

kepada mahasiswa tentang kemampuan geometri. Hasil wawancara menunjukkan 

bahwa mahasiswa mengalami kendala seperti berikut: 

a. Pengetahuan geometri  

 Hasil wawancara dengan mahasiswa menunjukkan bahwa pengetahuan 

mahasiswa tentang tentang geometri masih kurang mencukupi terutama untuk 

materi geometri yang dipelajari oleh siswa sekolah dasar. Keterbatasan 

pengetahuan geometri mahasiswa meliputi: (1) Definisi tentang berbagai macam 

bidang datar; (2) sifat-sifat bidang datar; (3) melukis bidang datar. Keadaan ini 

sangat mengkhawatirkan mengingat pengetahuan tersebut merupakan materi 

geometri siswa SD. Oleh sebab itu diperlukan pembelajaran yang benar-benar 

dapat membekali mahasiswa, selain itu pembelajaran tersebut perlu ditunjang 

dengan buku ajar yang sesuai.  

b. Pengalaman geometri 

 Dari segi pengalaman, mahasiswa pada umumnya hanya mendapatkan 

pengetahuan prosedur tentang geometri terkait dengan menghitung keliling, luas, 

volume dll. Hal ini disebabkan karena pembelajaran geometri didominasi oleh 

pengerjaan soal yang bersifat prosedural. Sedangkan soal bersifat konseptual 

hanya bergantung kepada kemampuan daya ingat (hafalan) tanpa disertai dengan 

kegiatan eksplorasi benda-benda geometri.  
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2. Pengembangan 

 Berdasarkan studi pendahuluan disimpulkan bahwa buku ajar yang akan 

dikembangkan harus mengakomodasi semua kelemahan mahasiswa. Oleh sebab 

itu akan disusun buku ajar yang berisi tentang pemahaman konsep geometri dan 

kegiatan berbasis komputer untuk menunjang pemahaman tersebut. Materi 

geometri yang dibahas dalam buku ajar adalah geomtri dasar yaitu: (a) titik dan 

garis, (b) Garis sejajar dan tegak lurus, (c) . Setiap materi dalm bab disajikan 

terdiri atas pengetahuan dasar, kegiatan dan latihan. Pengetahuan dasar memuat 

konsep-konsep awal yang harus dipahami oleh mahasiswa. Kegiatan berisi 

tahapan pembelajaran menggunakan komputer. Latihan berisi soal-soal untuk 

menguji kemajuan siswa 

 Setelah buku ajar tersusun disebarkan angket kepada responden untuk 

menilai kelayakan buku.  Dari angket diperoleh data sebagai berikut:  

1. Kelayakan isi  

 Kelayakan isi yang dilakukan meliputi aspek: (a) Kelengkapan materi;    

(b) Keakuratan materi ; (c) Kemutakhiran materi; (d) Mendorong keingintahuan; 

(e) Praktek. Perolehan data melalui angket tentang kelayakan isi dipaparkan 

berturut-turut sebagai berikut:  

Tabel 4.1 

Rekapitulasi Kelengkapan Materi 

 

No Komponen Rerata Prosentase 

1 Kelengkapan materi 3,39 88% 

2 Keluasan materi 3,43 89% 
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3 Kedalaman materi 3,13 81% 

Rerata  87% 

 

 Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa kelengkapan materi dan 

keluasanan materi termasuk kategori sangat baik. Artinya materi yang disajikan 

dalam buku sesuai dengan kebutuhan mahasiswa PGSD dan pengembangan 

materi sangat luas. Kedalam materi termasuk kategori baik, artinya materi yang 

diberikan cukup memadai sebagai bekal guru SD. Secara keseluruhan 

kelengkapan materi termasuk dalam kategori sangat baik.  

Tabel 4.2 

Rekapitulasi Keakuratan Materi  

No Komponen Rerata Prosentase  

1 Keakuratan konsep dan definisi 3,47 90 % 

2 Keakuratan contoh dan kasus 3,39  87 % 

3 
Keakuratan gambar, diagram, dan 

ilustrasi 
3,52 92 % 

4 Keakuratan versi dan spesifikasi software 3,04 79 % 

5 Keakuratan istilah 3 78 % 

6 Keakuratan notasi, simbol dan ikon 3,30 86 % 

7 Keakuratan acuan pustaka 3,30 86 % 

Rerata  3,29 74 % 

 

Pada tabel di atas tampak bahwa keakuratan konsep, definisi, contoh , 

kasus, gambar, ilustrasi, notasi, simbol dan acuan pustaka termasuk kategori 

sangat baik. Hal ini memang sangat penting dalam matematika, karena konsep, 

definisi dan gambar, notasi dan simbol harus akurat. Karena jika salah 

memberikan konsep akan menyesatkan siswa bahkan sampai selamanya. 
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Sedangkan versi software dan istilah yang digunakan termasuk kategori baik. 

Secara keseluruhan keakuratan materi termasuk dalam kategori baik.  

Tabel 4.3 

Rekapitulasi Kemutakhiran Materi   

No Komponen Rerata Prosentase 

1 
Kesesuaian materi dengan 

perkembangan TIK 
3,39 88 % 

2 Contoh aktual 3,47 90 % 

3 Gambar, diagram dan ilustrasi aktual 3,43 88 % 

4 Kemutakhiran pustaka 3,30 86 % 

Rerata 3,4 89 % 

 

 Pada tabel tampak bahwa kesesuaian materi dengan perkembangan TIK. 

Contoh, gambar, diagram, dan pustaka termasuk kategori sangat baik. Artinya 

materi yang disajikan sesuai dengan perkembangan TIK.  Pembelajaran berbasis 

komputer dewasa ini berkembang dengan pesat kearah memberi siswa 

kesempatan berpartisipasi aktif. Dengan software pun mereka dapat 

mengeksplorasi konsep sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan sendiri. 

Secara umum kemutakhiran materi termasuk ke dalam kategori sangat baik.  

Tabel 4.4 

Rekapitulasi Mendorong Keingintahuan  

No Komponen Rerata Prosentase 

1 Mendorong rasa ingin tahu 3,43 89 % 

2 
Mendorong keinginan untuk 

mencari informasi lebih jauh 
3,43 89 % 

Rerata 3,43 89 % 
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 Tabel 4.4 menunjukkan kegiatan mendorong rasa ingin tahu termasuk 

kedalam kategori sangat baik. Selain itu keingintahuan utuk mencari informasi 

lebih jauh juga mendapat kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

kegiatan yang dilakukan degan Software Geogebra dapat memotivasi mahasiswa 

untuk menggali informasi lebih baik dan mengembangkan informasi lebih jauh 

sesuai dengan kreativitas mahasiswa. Secara keseluruhan sub aspek mendorong 

keingintahuan memperoleh 89% atau termasuk kategori sangat baik. 

Tabel 4.5 

Rekapitulasi Praktek  

No Komponen Rerata Prosentase 

1 Memberikan tugas praktek 3,52 92 % 

2 
Meningkatkan ketrampilan 

teknis 
3,22 84 % 

Rerata 3,37 88 % 

 

 Pada tabel di atas tampak bahwa partisipan menilai komponen  

memberikan tugas praktek dan meningkatkan keterampilan teknis termasuk 

kategori sangat baik. Artinya buku ajar Geometri berbasis Komputer memberi 

tugas praktek kepada pengguna dan hal ini akan meningkatkan keterampilan 

teknis. Secara keseluruhan praktek termasuk kategori sangat baik dengan rerata 

88% 

2. Kelayakan Penyajian  

 Kelayakan penyajian terdiri atas: (a) teknik penyajian; (b) pendukung 

penyajian; (c) penyajian pembelajaran dan ; (d) koherensi alur pikir. Berikut 

adalah uraian temun penelitian secara berturut-turut: 
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Tabel 4.6 

Rekapitulasi Teknik Penyajian 

No Komponen Rerata Prosentase 

1 

Konsistensi 

sistematika sajian 

dalam bab 

3,47 90 % 

2.  Keruntutan konsep 3,34 87 % 

Rerata 3,41 89% 

   

 Pada tabel diatas tampak bahwa konsistensi sitematika dalam bab 

mendapat 90% termasuk kategori baik dan keruntutan konsep juga termasuk 

kategori sangat baik (87%). Artinya materi yang diuraikan pada setiap bab 

berurutan dari materi yang sederhana sampai pada materi yang kompleks. Tingkat 

kesulitan soal juga diberikan dari soal yang mudah sampai soal yang sukar.  

Tabel 4.7 

Rekapitulasi Pendukung Penyajian 

No Komponen Rerata Prosentase 

1 

Penyajian konsep 

untuk mengantarkan 

pembaca pada materi 

3,30 86 % 

2.  

Terdapat contoh 

menunjang 

penguasaan konsep 

3,35 87 % 

3 
Terdapat latihan pada 

setiap bab 
3,56 93 % 

4 Daftar pustaka 3,26 85 % 

Rerata 3,37 88 % 
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 Berdasarkan tabel di atas penyajian konsep termasuk kategori sangat baik 

(86%), adanya contoh penunjang penguasaan konsep termasuk kategori sangat 

baik (87%), terdapat latihan pada setiap bab termasuk kategori sangat baik (93%) 

dan daftar pustaka (85%). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa buku ajar 

dapat berfunsi sebagai buku panduan belajar mandiri. Karena dalam buku ajar 

terdapat konsep yang merupakan pegetahuan dasar dan dilanjutkan dengan 

kegiatan yang yang dapat menunjang penguasaan konsep. Setelah itu pengetahuan 

mahasiswa dipertajam degan latihan yang terdapat dalam setiap bab.  

Tabel 4.8 

Rekapitulasi Penyajian Pembelajaran 

No Komponen Rerata Prosentase 

1 
Keterlibatan peserta 

didik 
3,39 88 % 

2.  
Kesesuaian dengan 

karakteristik TIK 
3,26 85 % 

rerata 3,33 87% 

 

 Tabel di atas menunjukkan keterlibatan peserta didik mencapai 88% 

termasuk kategori sangat baik. Dan kesesuaian dengan karakteristik TIK 

mencapai 85 % termasuk kategori sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa teknik 

penyajian sesuai dengan persyaratan buku ajar TIK .  

Tabel 4.9 

Rekapitulasi Koherensi dan Keruntutan Alur Pikir 

No Komponen Rerata Prosentase 

1 
Ketertautan antar 

bab/sub bab/alinea 
3,30 86 % 
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2.  

Keutuhan makna 

dalam 

bab/subbab/alinea 

3,30 86 % 

Rerata 3,30 86 % 

 

 Teknik penyajian keseluruhan termasuk kategori sangat baik (86%). Hal 

ini terlihat dari ketertautan antar bab/sub bab/alinea dan keutuhan makna dalam 

bab/sub bab dan alinea termasuk dalam kategori sangat baik (86%).  

3. Penilaian Bahasa  

 Menurut responden penilaian bahasa buku secara keseluruhan sangat baik 

yaitu 92% dengan perincian penilaian kesesuaian dengan EYD adalah 90% 

(sangat baik) dan notasi matematika adalah 95% (sangat baik)  

Tabel 4.10 

Rekapitulasi Penilaian Bahasa  

No Komponen Rerata Prosentase 

1 
Kesesuaian dengan 

EYD 
3,51 0,92 

  

B. Pembahasan 

 Pembahasan hasil penelitian akan diuraikan dalam tiga bagian yaitu:  

(1) Kelayakan isi ; (2) Kelayakan Penyajian dan (3) Penilaian bahasa 

1. Kelayakan Isi 

 Kelayakan isi yang dilakukan meliputi aspek: (a) Kelengkapan materi;    

(b) Keakuratan materi ; (c) Kemutakhiran materi; (d) Mendorong keingintahuan; 

(e) Praktek. 
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  Materi yang disajikan dalam buku ajar dinilai sudah lengkap. 

Kelengkapan yang dimaksud adalah dalam setiap bab terdapat pengetahuan dasar 

yang menghantarkan mahasiswa kepada tujuan yang akan dicapai. Pengetahuan 

dasar berupa definisi, sifat-sifat atau pengetahuan tentang konsep yang akan 

dibahas pada baba tersebut. Pengetahuan dasar dilengkapi dengan gambar atau 

bagan sebagai ilustrasi. Pengetahuan diberikan secara luas dan mendalam. Artinya 

secara meluas, konsep dasar tersebut dikaitkan dengan konsep lain. Sementara 

secara mendalam berarti pengetahuan yang diberikan tidak terbatas pada definisi, 

sifat-sifat tetapi juga mengeksplorasi definisi dan sifat-sifat tersebut. Seperti pada 

materi garis berat pada segitiga (Bab VI, halaman 48). Pertama, diberikan definisi 

tentang garis berat. Kemudian garis berat itu di eksplorasi lagi bagaimana posisi 

titik potong 3 buah garis berat pada segitiga sama kaki, sama sisi dan siku-siku 

(Bab VI, halaman 53).  

 Keakuratan materi dalam buku ajar tetap terjaga sehingga mahasiswa 

terhindar dari miskonsepsi dan melakukan kesalahan secara metematis, misalnya 

pemahaman konsep yang salah, penggunaan notasi yang salah dapat menghambat 

pemahaman matematika.  

 Terkait dengan kemutakhiran, secara materi tidak ada perubahan. Materi 

geometri tersebut sudah ada semenjak jaman Mesir kuno. Tetapi walaupun 

demikian strategi pembelajaran dan media yang digunakan dalam pembelajaran 

geometri berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Banyak software  

yang telah diciptakan untuk membuat agar pembelajaran geometri menjadi lebih 
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menarik. Seperti software Geogebra termasuk software mutakhir karena 

mempunyai fasilitas yang banyak dan mudah digunakan.  

 Buku ajar “Pembelajaran Geometri Berbasis Komputer” menyajikan 

kegiatan yang dinamis dalam memahami geometri. Banyak sifat-sifat yang perlu 

dieksplorasi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada bagian latihan, berbentuk 

“trigger” menantang mahasiswa untuk menemukan jawaban. Hal ini merupakan 

cara untuk memicu rasa ingin tahu mahasiswa. 

 Terakhir, dalam komponen kelayakan isi terdapat aspek praktek. Dalam 

setiap bab mulai dari Bab 3 sampai Bab 7 terdapat banyak kegiatan praktek yang 

dilengkapi dengan petunjuk langkah demi langkah. Dengan mencobakan setiap  

kegiatan yang disajikan, kemampuan teknis mahasiswa akan meningkat.  

2. Kelayakan Penyajian 

Kelayakan penyajian terdiri atas: (a) teknik penyajian; (b) pendukung 

penyajian; (c) penyajian pembelajaran) dan ; (d) koherensi alur pikir. 

Teknik penyajian dalam buku ajar telah konsisten, setiap bab terdapat 

sajian yang sama. Berturut-turut diawali dengan konsep dasar, kegiatan dan 

latihan. Kemudian konsep yang disajikan sistematis, diawali dari Big Idea (ide 

utama) kemudian menjurus kepada bagian-bagian.  

Pada setiap bab terdapat contoh-contoh penunjang penguasaan konsep. 

Contoh tersebut disertai dengan gambar-gambar untuk memudahkan pemahaman. 

Demikian juga latihan yang terdapat pada akhir setiap bab berguna untuk 

mempertajam pemahaman dan melatih keterampilan menggunakan teknologi 

untuk pembelajaran. 
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Kegiatan dan latihan yang terdapat dalam buku ajar bertujuan untuk 

melibatkan mahasiswa. Kegiatan  disajikan secara sistematis, mulai dari kegiatan 

yang mudah, kemudian berkembang kepada kegiatan yang sulit. Demikian juga 

materi dalam setiap bab disajikan secara utuh dan terdapat kaitan antar bab.  

3. Bahasa dan Keterbacaan  

Penggunaan bahasa menjadi salah satu faktor yang penting. Penggunaan 

bahasa, yang meliputi pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, penggunaan 

kalimat efektif, dan penyusunan paragraph yang bermakna, sangat berpengaruh 

terhadap manfaat buku ajar. Data penelitian menunjukkan buku Pembelajaran 

Geometri Berbasis Komputer telah menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. Struktur kalimat disesuaikan dengan tingkat perkembangan pembacanya. 

Karena buku ini digunakan oleh mahasiswa maka pilihan kata dan istilah yang 

digunakan sudah bersifat formal.   

Selain itu ejaan bahasa yang digunakan telah sesuai dengan kaidah Ejaan 

Bahasa yang disempurnakan (EYD). Hal ini amat diperlukan mengingat bahwa 

hal yang sama dituntut dalam setiap kegitan membaca dan menulis. Kosakata, 

simbol dan notasi yang digunakan telah tepat dan konsisten.  
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dinyatakan bahwa 

buku ajar “Pembelajaran Geometri Berbasis Komputer” telah memenuhi kriteria 

kelayakan isi yaitu materi yang terkandung didalamnya lengkap, akurat, 

menggunakan teknologi  mutakhir dan mendorong rasa ingin tahu mahasiswa. 

Kelayakan penyajian telah terpenuhi dengan adanya teknik penyajian yang 

koheren dan alur pikir yang sistematis serta didukung oleh ilustrasi gambar, 

contoh dan latihan dan melibatkan mahasiswa secara aktif sehingga dapat 

mengembangkan kemampuan konsep dan teknis dalam menggunakan teknologi 

komputer. Bahasa yang digunakan telah memenuhi standar EYD dan notasi dan 

simbul matematika yag digunakan sudah tepat.   

2. Saran 

 Sehubungan dengan upaya peningkatan kemampuan geometri mahasiswa 

maka dalam menggunakan buku ajar hendaknya memperhatikan beberapa hal 

berikut: 

a. Mempersiapkan dan memotivasi mahasiswa sebelum memulai materi 

baru. Hal ini disebabkan oleh kurangnya motivasi mahasiswa dalam 

geometri 

b. Ketika menjelaskan konsep geometri hendaklah menjelaskan “big idea” 

terlebih dahulu agar mehasiswa mendapat gambaran utuh. Setelah itu 

dikembangkan ke bagian–bagianya.  
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c. Sebelum melanjutkan kepada materi baru hendaklah diyakinkan bahwa 

mahasiswa benar-benar telah menguasai materi sebelumnya.  

d. Belajar memerlukan proses dan waktu. Oleh sebab itu berikan kesempatan 

kepada mahasiswa yang lambat untuk mengerjakan kegiatan dan latihan  

sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya untuk mahasiswa yang 

tergolong cepat dapat mengerjakan kegiatan pengayaan.   
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