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bertawakkal. (Q.S. Ali Imran : 160) 
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ABSTRAK 

 
Rahayu, Rita, 2018, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika 

Dengan Model Generative Learning Bermuatan Pendidikan Karakter 

Berbantuan Media Pembelajaran Interaktif Materi Geometri Kelas VIII. 

Tesis Pendidikan Matematika Program Pascasarjana Unnes. Pembimbing I. 

Dr. Masrukan, M. Si., Pembimbing II. Dr. Sugianto, M. Si. 

 

Kata Kunci: Perangkat Pembelajaran, Generative Learning, Pendidikan 

Karakter, Media Pembelajaran Interaktif. 

 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan perangkat pembelajaran 

matematika dengan model generative learning bermuatan pendidikan karakter 

berbantuan media pembelajaran interaktif pada materi Geometri kelas VIII yang 

valid, efektif terhadap kemampuan pemahaman konsep, dan mendiskripsikan 

karakteristik pengembangan perangkat pembelajarannya. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian pengembangan yang menggunakan model 4-D dari Thiagarajan, 

yang terdiri dari tahap pendefinisian, perancangan, pengembangan, penyebaran. 

Dalam penelitian ini hanya sampai tahap ketiga. Perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan adalah Silabus, Media Pembelajaran Interaktif (MPI), Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), dan Tes 

Prestasi Belajar (TPB). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

dengan metode tes, dokumentasi, dan observasi.  

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa hasil validasi Silabus, 

MPI, RPP, LKPD, dan TPB semua memenuhi kriteria valid. Pembelajaran yang 

efektif terhadap kemampuan pemahaman konsep ditandai dengan (1) ketuntasan 

belajar secara klasikal, yaitu peserta didik pada kelas yang diajarkan dengan 

model generative learning bermuatan pendidikan karakter berbantuan media 

pembelajaran interaktif dengan proporsi peserta didik mencapai nilai lebih dari 

sama dengan 75 sudah mencapai 80%, (2) sikap serta keaktifan peserta didik 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar, dan (3) prestasi belajar peserta didik 

pada kelas yang diajarkan dengan model generative learning bermuatan 

pendidikan karakter berbantuan media pembelajaran interaktif lebih baik 

dibandingkan kelas yang diajarkan dengan model pembelajaran konvensional.  

Karakteristik yang dikembangkan menggunakan pembelajaran matematika 

model generative learning bermuatan pendidikan karakter berbantuan media 

pembelajaran interaktif yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar aspek 

kemampuan pemahaman konsep pada materi geometri, dengan langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran menggunakan sintaks pembelajaran model generative 

learning, yaitu (1) pendahuluan atau eksplorasi, (2) pemfokusan, (3) tantangan, (4) 

aplikasi atau penerapan.  
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ABSTRACT 
 

 

Rahayu, Rita, 2018, The Development of Mathematics Teaching Instrument using 

Generative Learning Model with Character Building content aided by 

Interactive Learning Media at the subject of Geometry of VIII Grader. 

Thesis. Mathematics Education Study Post Graduate Program. Semarang 

State University. Adviser: I. Dr. Masrukan, M.Si., II. Dr. Sugianto, M.Si. 

 

Keywords: Mathematics Teaching, Generative Learning, Character Building, 

Interactive Learning Media 

 

This research is aimed at generating a Mathematics learning instrument 

using generative learning model with character building content aided by 

interactive learning media from the topic of Geometry for VIII graders, which is 

valid, effective for conceptual understanding, and descriptive in terms of learning 

instrument development characteristics. It is a developmental research using the 

4-D model of Thiagarajan, which consists of defining, designing, developing, and 

disseminating. This research managed to finish three of those four stages. The 

learning instruments developed are the Syllabus, the Interactive Learning Media 

(Media Pembelajaran Interaktif/MPI), Plan for Teaching Execution (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran/RPP), Students’ Worksheet (Lembar Kerja Peserta 

Didik/LKPD), and Learning Potential Test (Tes Prestasi Belajar TPB) Data 

collection was carried out using testing, documentation, and observational 

methods.  
Results of data analysis show lead to the conclusion that validation for Syllabus, 

MPI, RPP, LKPD, and TPB indicate fulfillment of all validity criteria. Effective learning 

for concept understanding skills is marked with (1) classical learning completion, in 

which students taught using the generative learning model with character building content 

aided by interactive media learning are 80% successful, or equals to 75 minimum score, 

(2) students involvement in learning that positively affects their achievement, and (3) 

better achievement attained by students taught using the generative learning model with 

character building content aided by interactive media learning, compared to conventional 

learning model.  

The characteristics developed for Mathematics teaching using the generative 

learning model with character building content aided by interactive media 

learning are aimed at improving students’ achievement in terms of concept 

understanding of Geometry, involving learning stages of generative learning 

model syntax, which consists of (1) introduction or exploration, (2) focusing, (3) 

challenge, and (4) application.  
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Di awal abad ke-21, sistem pendidikan nasional menghadapi tantangan yang 

sangat kompleks yaitu harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas. Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Pasal 3, menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Realisasi dari tujuan pendidikan nasional tersebut pemerintah telah 

mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di lembaga pendidikan 

formal, salah satunya melalui Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  

 Menurut Mulyasa (2009:181), implementasi KTSP bermuara pada 

pelaksanaan pembelajaran yakni bagaimana agar isi atau pesan-pesan kurikulum 

(Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar) dapat dicerna oleh peserta didik 

secara optimal. Implementasi KTSP tersebut berdampak dalam penyelengaraan 

aktivitas pembelajaran di kelas, salah satunya dalam pembelajaran matematika. 

Menurut Pribadi (2009:154), dalam penyelenggaraan aktivitas pembelajaran 

matematika terjadi pergeseran dari penggunaan pendekatan pembelajaran 

behavioristik menjadi pendekatan pembelajaran konstruktivistik. Pendekatan teori 

belajar behavioristik menganggap bahwa perilaku yang dapat diukur dan diamati 
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merupakan hasil belajar individu sedangkan pendekatan teori belajar 

konstruktivistik menekankan perlunya proses mental seseorang dilibatkan secara 

aktif dalam proses belajar dan membangun pengetahuan. 

Menurut Hamalik (2008: 57) pembelajaran adalah suatu kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan 

prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Unsur 

manusiawi yang terlibat dalam pembelajaran antara lain peserta didik, guru, dan 

tenaga kependidikan. Sedangkan material pembelajaran meliputi buku-buku, papan 

tulis, kapur tulis, spidol, fotografi, slide dan film, audio, dan video. Untuk fasilitas 

dan perlengkapan terdiri dari ruang kelas, perlengkapan audio visual, dan komputer. 

Sedangkan prosedur yang harus disiapkan adalah jadwal kegiatan, metode 

penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian, dan sebagainya. Kemudian Santiana 

dkk (2014) menyatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembelajaran matematika, yaitu: 1) peserta didik harus aktif membangun sendiri 

pengetahuannya, 2) belajar lebih ditekankan pada proses bukan pada hasil akhir, 3) 

peserta didik fokus dalam proses belajar, dan, 4) belajar adalah membelajarkan 

peserta didik. 

Metode pembelajaran yang sering digunakan sebagai komunikasi antara guru 

dengan peserta didik adalah metode ceramah. Menurut Djamarah dan Zain (2006: 

97) metode ceramah ini biasa disebut dengan metode tradisional atau metode 

konvensional. Metode ini menuntut keaktifan guru selama proses pembelajaran, 

yaitu dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung kepada peserta didik. 

Kelemahan metode ceramah adalah peserta didik tidak terlibat aktif dalam 
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mengkonstruk pengetahuannya, jika digunakan dalam waktu lama akan 

membosankan, membuat peserta didik menjadi pasif dan guru kesulitan dalam 

menyimpulkan bahwa peserta didik mengerti dan tertarik. Oleh karena itu perlu 

diupayakan metode pembelajaran yang inovatif.  

Menurut Wiguna (2014) pembelajaran inovatif adalah suatu model 

pembelajaran yang dirancang oleh guru sebagai upaya mencari pemecahan suatu 

masalah yang berfokus pada peserta didik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Hal ini didukung hasil penelitian Satyawati (2014) yang menyatakan bahwa hasil 

belajar matematika dengan model pembelajaran penemuan terbimbing berbasis 

LKS lebih baik dari pada hasil belajar dengan model pembelajaran konvensional. 

Kemudian hasil penelitian Sariningsih (2014) menyatakan bahwa pencapaian dan 

peningkatan kemampuan pemahaman matematis peserta didik dengan 

menggunakan pembelajaran kontekstual lebih baik dari pada menggunakan 

pembelajaran konvensional.  Hasil penelitian Muhamad (2013) menyatakan bahwa 

kemampuan representasi matematis, dan percaya diri peserta didik yang mendapat 

pembelajaran dengan metode discovery learning lebih baik dari pada peserta didik 

yang mendapat pembelajaran konvensional. Dari hasil penelitian di atas, diketahui 

bahwa ada berbagai model pembelajaran yang dapat digunakan untuk memecahkan 

masalah peserta didik. 

Hasil penelitian Wijaya dkk (2014) menyatakan terdapat perbedaan 

ketrampilan berpikir kreatif dan  ketrampilan proses sains antara peserta didik yang 

mengikuti pembelajaran model generatif dengan peserta didik yang mengikuti 

kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran langsung. Kemudian hasil 
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penelitian Martunis dkk (2014) menyatakan bahwa peningkatan kemampuan 

pemahaman matematis peserta didik yang memperoleh pembelajaran dengan model 

pembelajaran generatif lebih baik dari peningkatan kemampuan pemahaman 

matematis peserta didik yang memperoleh pembelajaran secara konvensional. Hal 

ini menunjukkan bahwa pembelajaran model generatif dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan pemahaman matematis peserta didik. Hal ini 

bersesuaian dengan hasil penelitian Lambertus (2016) bahwa kemampuan 

pemahaman matematis peserta didik pada kelas yang diajarkan menggunakan 

pendekatan open-ended meningkat jauh lebih baik dari kelas yang diajarkan 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

 Matematika merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan disetiap 

jenjang pendidikan. Hal ini disebabkan karena matematika sangat dibutuhkan oleh 

disiplin ilmu yang lain. Menurut Johnson dan Rising dalam Suherman (2003:17) 

matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang logis, 

matematika itu adalah bahasa, bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan 

dengan cermat, jelas dan akurat, serta representasinya dengan simbul yang padat 

lebih berupa bahasa simbul mengenai ide dari pada mengenai bunyi. Menurut Kline 

dalam Jihad (2008:152), matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang 

dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu untuk 

membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, 

ekonomi, dan alam. Bahasa matematika yang pada umumnya menggunakan 

simbul-simbul merupakan bahasa universal. Oleh karena itu penguasaan terhadap 

simbol-simbol dan aturan-aturan dalam matematika sangatlah dibutuhkan. Salah 
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satu materi dalam matematika yang membutuhkan simbul-simbul dan aturan-aturan 

adalah Geometri. 

 Geometri merupakan pelajaran matematika yang sulit dan abstrak. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Iswadji (1993: 1) bahwa Geometri merupakan salah satu 

materi matematika yang tingkat keabstrakannya tinggi. Hal ini disebabkan karena 

objek yang dibicarakan di dalamnya merupakan benda-benda pikiran yang sifatnya 

abstrak. Demikian juga yang dikatakan Moise dalam Herbst (2006: 317) bahwa 

Geometri merupakan struktur bukan sebagai suatu masalah barisan dan solusi-

solusinya, tetapi sebagai suatu sistem konsep yang abstrak dan sifat-sifat umum.  

Menurut Kartono (2010: 25) tujuan pembelajaran geometri adalah agar siswa 

memperoleh rasa percaya diri mengenai kemampuan matematikanya, menjadi 

pemecah masalah yang baik, dapat berkomunikasi dan bernalar secara matematika, 

mengembangkan intuisi keruangan, menanamkan pengetahuan untuk menunjang 

materi yang lain, dan dapat membaca serta menginterpretasikan argumen-argumen 

matematika. Menurut Retnawati (2017: 33) peserta didik banyak mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal ujian nasional di materi geometri dan 

statistik, serta kesulitan dalam memahami teks naratif. Kesulitan yang dialami 

peserta didik disebabkan karena kurangnya pemahaman kosep tentang unsur-unsur 

bangun, dan sifat-sifat yang berlaku pada, serta cara menerapkan konsep tersebut 

untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga pemahaman konsep matematika 

sangat penting dalam proses pembelajaran matematika. Konsep-konsep dalam 

matematika mempunyai keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Materi yang 

disampaikan saling mendukung dan menguatkan dengan materi yang sudah 
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disampaikan sebelumnya. Sebagai contoh pada saat mengajarkan materi bangun 

ruang sisi datar, maka peserta didik harus mengingat kembali konsep materi yang 

berkaitan dengan bangun datar pada jenjang sebelumnya. Hal ini bersesuaian 

dengan pendapat Hudojo (1988: 3) bahwa matematika terdiri dari ide-ide dan 

konsep-konsep yang abstrak, yang tersusun secara hierarki, dan penalaran deduktif.  

Menurut Jihad (2008: 154) penyebab kegagalan yang dialami peserta didik 

dalam pembelajaran matematika antara lain: (1) tidak dapat menangkap konsep 

dengan benar, (2) tidak menangkap arti dari lambang-lambang, (3) tidak memahami 

asal usul suatu prinsip, (4) tidak lancar menggunakan operasi dan prosedur, (5) 

pengetahuan yang dimiliki tidak lengkap. Selanjutnya menurut Soleh (1998: 20) 

sebuah konsep baru terbentuk berdasarkan konsep sebelumnya, maka kadar 

keberhasilan pembentukan konsep akan mempengaruhi keberhasilan dalam 

menangkap konsep selanjutnya.  

Upaya untuk mengatasi permasalahan kurangnya kemampuan pemahaman 

konsep matematika yang dialami ini salah satunya yaitu mengupayakan peserta 

didik aktif selama proses pembelajaran. Keaktifan dalam pembelajaran dapat 

dikondisikan dengan berbagai macam instruksi yang disesuaikan dengan model 

pembelajaran yang digunakan, sehingga membuat peserta didik tidak hanya duduk 

dan pasif, namun punya antusias untuk terlibat dalam diskusi kelompok. Aktifitas 

yang bisa dilakukan peserta didik antara lain adalah membaca, menulis, diskusi, 

kegiatan praktis, analisis, dan evaluasi topik yang sedang dibahas (Festus A. B, dkk: 

2013). Hasil penelitian Putra (2011) menyatakan bahwa pembelajaran geometri 
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dengan pendekatan SAVI berbantuan Wingeom memiliki kemampuan generalisasi 

matematis yang lebih baik daripada pembelajaran konvensional. 

 SMP Negeri 2 Magelang merupakan Sekolah Standar Nasional di kota 

Magelang. Berdasarkan pengalaman dan wawancara dengan guru bidang studi 

Matematika, dalam pembelajaran peserta didik cenderung pasif yaitu menunggu 

dan menerima apa yang disampaikan guru. Padahal kemampuan peserta didik di 

SMP N 2 Kota Magelang tergolong tinggi. Hal ini nampak pada perolehan rata-rata 

nilai Ujian Nasional yang cukup tinggi untuk tahun 2010/2011 yaitu 8,85, namun 

dalam ulangan hariannya masih banyak peserta didik yang belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal. Pada pembelajaran matematika materi Geometri khususnya 

bangun bangun ruang sisi datar (Kubus dan Balok), sikap dan keaktifan siswa masih 

tergolong rendah. Kemudian dalam mengajar guru masih belum melibatkan peserta 

didik secara aktif. Pembelajaran masih lebih banyak terpusat pada guru. Kebiasaan 

bersikap pasif dalam pembelajaran mengakibatkan sebagian besar peserta didik 

takut dan malu bertanya pada guru mengenai materi yang kurang dipahami. Hal 

tersebut berdampak pada prestasi belajar materi Geometri kurang baik yaitu 72,3 

dan masih banyak peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimum. Rendahnya prestasi belajar ini dimungkinkan karena kurangnya 

kemampuan pemahaman konsep peserta didik.    

Model pembelajaran yang biasa digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 

masih lebih banyak menggunakan model konvensional. Pembelajaran masih 

terpusat pada guru dan peserta didik sebagai penerima informasi yang pasif. Materi 

pelajaran disampaikan secara langsung yaitu guru memberikan penjelasan konsep-
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konsep baru kepada peserta didik beserta contoh-contoh soalnya, sedangkan peserta 

didik hanya mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan. Model 

pembelajaran yang demikian biasa disebut pembelajarann konvensional. 

Penggunaan model pembelajaran konvensional yang dilakukan ini berdampak pada 

karakter peserta didik belum berkembang seperti yang diharapkan.  

Karakter tanggung jawab, kerjasama, percaya diri, kerja keras serta 

kemampuan logika matematika peserta didik masih rendah. Tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan guru juga masih terbatas pada melaksanakan 

apa yang diperintahkan guru. Peserta didik belum mengembangkan potensinya 

untuk merespon setiap kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Peserta didik masih 

belum bisa bekerjasama dengan peserta didik lain dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. Penyelesaian masalah lebih banyak dilakukan secara individu. 

Peserta didik masih belum mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Pembelajaran 

yang selama ini dilakukan belum mengembangkan peserta didik untuk mempunyai 

keberanian dalam mengajukan pendapat, mengajukan pertanyaan, mendiskusikan 

materi yang belum dikuasai, mempresentasikan hasil diskusi dan sebagainya. Kerja 

keras peserta didik juga masih rendah. Hal ini nampak pada saat menyelesaikan 

tugas banyak peserta didik yang mudah menyerah jika menjumpai soal-soal 

matematika yang sulit.  Kegigihan untuk bertanya kepada guru, maupun mencari 

alternatif penyelesaian dari berbagai sumber juga masih kurang. Hal ini berdampak 

pada kemampuan logika matematika peserta didik rendah.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mengharapkan guru 

mampu menguasai dan menggunakan pembelajaran berbasis IT. Namun masih 



9 
 

 
 
 

banyak guru yang belum menggunakannya. Penggunaan media pempelajaran masih 

terbatas pada penggunaan alat peraga yang ada di sekolah. Penggunaan media 

pembelajaran berbasis IT masih belum banyak digunakan. Sebab guru masih belum 

menguasai program IT dengan baik. Kurangnya variasi dalam penggunaan media 

pembelajaran berdampak pada proses pembelajaran menjadi kurang menarik, dan 

membosankan.     

Upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas, diperlukan 

perhatian dan kreatifitas guru dalam memilih model pembelajaran yang sesuai dan 

juga perlu adanya pengembangan perangkat pembelajaran yang sesuai pula dengan 

model pembelajaran yang digunakan. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan 

sebaiknya dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi pelajaran, 

meningkatkan keaktifan serta mampu memotivasi peserta didik untuk mempunyai 

sikap positif terhadap  matematika. Menurut Slameto (2003: 188) sikap merupakan 

sesuatu yang dipelajari, dan sikap menentukan bagaimana individu bereaksi 

terhadap situasi serta menetukan apa yang dicari individu dalam kehidupan.   

Hasil penelitian Mohamed (2011) menyatakan bahwa sikap positif peserta 

didik mempengaruhi prestasi belajar, dan tidak ada perbedaan gender dalam sikap 

mereka. Sedangkan Colomeischi (2014) menyatakan bahwa sikap terhadap 

pembelajaran matematika tergantung pada kecerdasan emosinya. Semakin tinggi 

kecerdasan emosional seseorang, maka akan semakin tinggi motivasi belajarnya, 

dan mereka mempunyai orientasi positif terhadap keberhasilan dalam pembelajaran 

matematika. Hal ini bersesuaian dengan hasil penelitian Karim (2016) bahwa 

peserta didik yang memiliki sikap positif pada pelajaran matematika cenderung 
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mendapatkan hasil belajar yang baik, sementara peserta didik yang memiliki sikap 

negatif pada pelajaran matematika cenderung kurang memuaskan. Bersesuaian juga 

dengan hasil penelitian Rahmawan dkk (2015) menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh antara ketrampilan kooperatif dan sikap terhadap kemampuan pemecahan 

masalah. 

Adanya kerja sama dan bantuan dari orang lain yang lebih paham, dapat 

membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap positif dalam proses 

penyerapan pengetahuan atau informasi selama berlangsungnya pembelajaran. 

Sehingga peserta didik dapat menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya 

untuk mengkonstruk pengetahuan yang baru. Untuk mendukung hal tersebut perlu 

dilakukan upaya penerapan pembelajaran matematika yang menggunakan 

pendekatan konstruktivis. Piaget dalam Trianto (2010:28) menyatakan bahwa 

dalam teori konstruktivis peserta didik harus menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-

aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. 

Permasalahan lain yang menjadi satu keprihatinan tersendiri adalah 

kecenderungan negatif di dalam kehidupan remaja dewasa ini. Terjadinya 

perkelahian, tawuran di kalangan pelajar, perkelahian dikalangan mahasiswa, 

bahkan telah merembet menjadi tawuran antar kampung, maraknya kasus 

penggunaan narkoba, pelanggaran tata tertib sekolah, ketidakjujuran, pencurian, 

dan penyelewengan seksual, hal ini merupakan perilaku menyimpang di kalangan 

remaja, pemuda serta masyarakat yang sedang sakit (Zuriah:2007). Oleh karena itu 

perlu diupayakan pencegahan dan penyembuhannya.  Salah satu upaya yang harus 
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dilaksanakan adalah menanamkan nilai-nilai moral pendidikan karakter sejak dini, 

yaitu dimulai dari keluarga, lingkungan, dan sekolah. 

Sekolah merupakan institusi yang memiliki tugas penting bukan hanya untuk 

meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi anak didik, tetapi juga 

bertugas dalam pembentukan karakter peserta didik. Hal ini sesuai dengan fungsi 

pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

(Depdiknas, 2006). Menurut Mann dalam Elmubarok (2007:106) bahwa sekolah 

sebagai penyelenggara pendidikan haruslah mengajarkan moral atau kebajikan 

sebelum mengajarkan pengetahuan, sebab pengetahuan tanpa kebajikan akan 

mendatangkan bahaya tersendiri. Menurut Khan (2010:1) pendidikan karakter 

mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan perilaku yang membantu individu untuk 

hidup dan bekerja bersama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara dan 

membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Hal ini bersesuaian dengan pendapat Masrukan (2014: 76) bahwa pengembangan 

karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu 

seseorang, sedangkan pengembangan karakter individu hanya dapat dilakukan 

dalam lingkungan sosial dan budaya bersangkutan. Sehingga lebih lanjut Masrukan 

menegaskan bahwa  pengembangan karakter dan budaya bangsa hanya dapat 

dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari 

lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa. 

Chicago Tribune dalam Megawangi (2007:59) membuat laporan hasil 

penelitian US Department of Health and Human Services menyatakan bahwa 
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faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan anak di sekolah adalah rendahnya 

rasa percaya diri dan rasa ingin tahu, rendah motivasi, tidak bisa mengontrol diri, 

tidak bisa bekerjasama dan bergaul, rendahnya rasa empati dan tidak bisa 

berkomunikasi. Hal ini berarti bahwa seorang anak yang mempunyai karakter baik 

maka ia mempunyai rasa percaya diri dan rasa ingin tahu yang tinggi, mempunyai 

motivasi belajar yang tinggi, mampu mengontrol diri, mampu bekerjasama dan 

bergaul, mempunyai rasa empati dan bisa membangun komunikasi untuk dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Menurut Rich dalam 

Elmubarok (2007:109) ada 11 nilai karakter yang perlu dikembangkan di sekolah 

yaitu percaya diri, motivasi, usaha, tanggungjawab, inisiatif, kemauan kuat, kasih 

sayang, kerjasama, berpikir logis, kemampuan pemecahan masalah dan 

berkonsentrasi pada tujuan. Untuk itu guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran 

diharapkan dapat merencanakan dan mengelola proses belajar mengajar yang 

memuat pendidikan karakter.  

Hasil penelitian Benninga (2003:19) menyebutkan bahwa sekolah yang 

menerapkan pendidikan karakter cenderung memiliki nilai akademis yang lebih 

tinggi dibandingkan nilai akademis tahun sebelum mereka menerapkan pendidikan 

karakter. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Mundilarto (2013) menunjukkan 

bahwa pendekatan inquiry based learning lebih efektif daripada pendekatan 

konvensional, untuk meningkatkan karakter disiplin, kreatif, percaya diri, dan 

kerjasama peserta didik. Kemudian hasil penelitian Muryaningsih (2015) 

menyatakan bahwa pengembangan RPP tematik-integratif dapat meningkatkan 

karakter kerja keras dan hasil belajar peserta didik.  
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Selain itu hasil penelitian Nursa’ban (2013) menyebutkan bahwa penerapan 

pembelajaran metode tutorial dapat meningkatkan sikap tanggung jawab dan 

kemandirian belajar peserta didik. Kemudian hasil penelitian Rudyanto (2014) 

menyatakan bahwa karakter rasa ingin tahu dan keterampilan mengkomunikasikan 

berpengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kreatif. Oleh karena itu peserta 

didik yang berkarakter memiliki keimanan dan ketaqwaan, kepedulian, 

kemandirian, keuletan, keingintahuan, kemampuan, dan motivasi yang tinggi untuk 

melakukan yang terbaik, mereka akan lebih mampu dalam menghadapi berbagai 

tantangan hidup sehingga dapat meraih keberhasilan di masa mendatang 

(Supriyadi, 2011). Karakter dan nilai-nilai moral tidak dengan sendirinya 

terinternalisasi dan terproyeksi dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, 

melainkan nilai moral yang telah dipilih harus diorganisasikan, dikontruksi, dan 

ditransformasikan ke dalam struktur dasar penalaran individu yang berpartisipasi di 

dalamnya (Winarni, 2011). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Siswanto (2012) 

bahwa pembelajaran matematika model IDEAL Problem Solving dengan 

pendekatan konstruktivisme berorientasi pendidikan karakter dapat meningkatkan 

keaktifan dan sikap yang berpengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan 

masalah.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk meningkatkan hasil belajar dan 

membentuk karakter siswa, diperlukan sebuah model pembelajaran yang sesuai dan 

mudah diterapkan. Model pendidikan karakter terintegrasi pembelajaran dapat 

dikembangkan  melalui pemilihan model atau strategi pembelajaran, pemilihan 
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model asesmen, pemilihan media pembelajaran, dan pemilihan materi 

pembelajaran (Sadia, 2013). 

Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model generative 

learning. Menurut Wittrock dalam Lee (2008:112) model generative learning 

adalah suatu model pembelajaran dimana siswa bukan penerima informasi secara 

pasif, melainkan dia adalah peserta aktif dalam proses belajar, bekerja untuk 

membangun pemahaman yang bermakna dari informasi yang ditemukan di dalam 

lingkungan. Wittrock menyatakan bahwa “walaupun seorang siswa mungkin tidak 

mengerti kalimat yang diucapkan guru kepadanya, namun sangat mungkin bahwa 

seorang siswa memahami kalimat yang dihasilkan oleh dirinya sendiri”. Kemudian 

menurut Wittrock (1992:531) model generative learning terdiri dari empat proses 

utama, yaitu: (a) perhatian, (b) motivasi, (c) pengetahuan dan prasangka, dan (d) 

generation atau pembangkitan. 

Menurut Osborno dan Wittrock dalam Wena (2008:183), model generative 

learning merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan pembelajaran 

pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan menggunakan 

pengetahuan yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. Pengetahuan baru itu akan 

diuji dengan cara menggunakannya dalam menjawab persoalan atau gejala yang 

terkait. Apabila pengetahuan baru itu berhasil menjawab permasalahan yang 

dihadapi, maka pengetahuan baru itu akan disimpan dalam memori jangka panjang. 

Hal ini bersesuaian dengan hasil penelitian Rosdiyanto (2017) bahwa terdapat 

pengaruh model generative learning terhadap hasil belajar ranah kognitif 
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Selain itu, agar pembelajaran geometri mudah dipahami digunakan 

multimedia. Penggunaan teknologi informasi dan multimedia menjadi sebuah cara 

yang efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi (Yusuf ,2010). Menurut 

Herrington (1998:92) dikatakan bahwa multimedia telah menjadi dasar untuk 

beberapa perkembangan yang baru tentang pembelajaran matematika bagi siswa 

dan pembelajaran guru tentang pendidikan matematika. Multimedia secara 

sederhana bisa diartikan sebagai gabungan dari media, sebagai contoh naskah, 

video, grafik, suara dan animasi dalam lingkungan pembelajaran berbasis komputer 

yang  bisa digunakan untuk berinteraksi dengan berbagai sumber dari aktivitas 

secara luas. Sebagai contoh terapan multimedia pada pendidikan matematika yang 

dikembangkan oleh Lampert & Ball dalam Herrington (1998) adalah penggunaan 

hypermedia yang memungkinkan siswa untuk mengakses video kegiatan guru di 

kedua kelas selama satu tahun, mencakup jangkauan yang luas tentang persoalan 

paedagogis. Kemudian teknologi CD-ROM telah digunakan oleh pengembang dari  

universitas Vanderbilt yaitu Barron & Goldman dalam Herrington (1998) untuk 

memproduksi “Penyelidikan di bidang pembelajaran Geometri”. Teknologi 

tersebut memungkinkan kita menyimpan dan me-retrieve informasi yang tersimpan 

dalam kepingan CD (compact disk) maupun flash disk dan dapat dikembangkan 

menjadi multimedia interaktif maupun media pembelajaran interaktif.  

Susilana dan Riyana (2007:7) menyatakan bahwa media pembelajaran 

merupakan wadah dari pesan pembelajaran yaitu berupa materi yang ingin 

disampaikan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. 

Menurut Sanaky (2010:4) media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang dapat 
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digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi 

efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran.  Untuk itu dalam 

pembelajaran harus ada proses komunikasi atau interaksi antara peserta didik, guru, 

dan bahan ajar. Dengan demikian penggunaan media pembelajaran interaktif akan 

memperbesar kemungkinan bagi peserta didik untuk belajar lebih banyak. Peserta 

didik tidak hanya memperhatikan media atau objek saja, melainkan juga dituntut 

untuk berinteraksi selama mengikuti pembelajaran.  

Hasil penelitian Macaulay (2003:185) menunjukkan bahwa multimedia 

memiliki sifat yang dapat membantu pembelajar, khususnya pembelajaran materi 

pelajaran matematika, dan anak-anak yang menggunakan multimedia memperoleh 

skor lebih tinggi dari pada mereka yang tidak menggunakan multimedia. Menurut 

Yuniati dkk (2011) menyatakan bahwa materi pelajaran yang disajikan dengan 

media pembelajaran interaktif mudah diserap dan lebih menarik. Kemudian 

pembelajaran dengan multi media interaktif dapat meningkatkan sikap belajar dan 

hasil belajar peserta didik (Pramesti dan Maryono:2011). Menurut Hartanto (2013) 

penggunaan media pembelajaran multimedia interaktif bermanfaat untuk 

menumbuhkan minat belajar siswa dan mempermudah memahami materi pelajaran 

matematika. Media pembelajaran berbasis macromedia flash efektif digunakan 

pada pembelajaran matematika (Safitri, 2013). Oleh karena itu dalam penelitian ini 

digunakan media pembelajaran  interaktif untuk membantu dalam penyampaian 

materi, sehingga peserta didik lebih mudah untuk memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. 
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Pengembangan perangkat pembelajaran matematika dengan model 

generative learning bermuatan pendidikan karakter berbantuan media 

pembelajaran interaktif menggunakan model Thiagarajan atau dikenal dengan four-

D. Menurut model 4-D dari Thiagarajan (Sinambela, 2006:61) yang terdiri dari 

define, design, develop, dan disseminate. Menurut Rachmad (2012) penelitian yang 

berkaitan dengan pengembangan perangkat pembelajaran bagi anak-anak biasa 

perlu melakukan modifikasi pada kegiatan yaang terkandung dalam setiap fase 

pengembangan model 4-D. Tahap definisi (define) meliputi lima fase, yaitu (1) 

analisis awal-akhir, (2) analisis pembelajar, (3) analisis tugas, (4) analisis konsep, 

(5) tujuan-tujuan instruktional khusus. Tahap desain (design) meliputi empat fase, 

yaitu: (1) mengkonstruksi tes beracuan-kriteria, (2) pemilihan media, (3) pemilihan 

format, dan (4) desain awal. Tahap pengembangan (develop) meliputi dua fase: (1) 

penilaian ahli, dan (2) pengujian pengembangan. Tahap penyebaran 

(dissemination) meliputi tiga fase, yaitu (1) pengujian validitas, (2) pengemasan, 

dan (3) difusi dan adopsi. Namun dalam penelitian ini hanya sampai tahap develop 

atau pengembangan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu dalam proses 

penelitian. 

Berdasar uraian di atas, maka perlu dikembangkan perangkat pembelajaran 

matematika dengan model generative learning bermuatan pendidikan karakter 

berbantuan media pembelajaran interaktif materi Geometri kelas VIII. 
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1.2. Identifikasi masalah 

Dari beberapa permasalahan pada latar belakang dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1) Pembelajaran matematika yang dilakukan masih belum efektif. Guru masih 

mendominasi proses pembelajaran, keterlibatan peserta didik belum maksimal, 

peserta didik bersikap pasif, sehingga pengetahuan yang dimiliki peserta didik 

belum dapat dikembangkan secara maksimal. Hal ini menimbulkan kebosanan 

pada peserta didik, dan berakibat rendahnya prestasi belajar peserta didik. 

2) Guru belum memberi kesempatan peserta didik untuk mengkonstruk 

pengetahuannya sendiri melalui aktivitas pembelajaran dengan bimbingan guru. 

3) Rendahnya prestasi belajar peserta didik disebabkan karena kurangnya 

keaktifan dan sikap siswa dalam pembelajaran matematika, selain itu juga 

disebabkan karena kurangnya inovasi perangkat pembelajaran dan variasi 

model pembelajaran yang digunakan guru dalam kegiatan belajar mengajar. 

4) Pembelajaran konvensional yang pada tahap pelaksanaan pembelajarannya 

dimulai dari menjelaskan materi, memberi contoh dan dilanjutkan dengan 

latihan soal yang selama ini masih digunakan  ternyata belum berhasil membuat 

peserta didik memahami dengan baik apa yang mereka pelajari. Hal ini nampak 

pada rendahnya ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal. 

5) Materi Geometri merupakan materi yang memiliki sifat abstrak, sehingga 

dengan kemampuan abstraksi peserta didik kelas VIII SMP yang masih rendah 

dapat menghambat pemahaman suatu konsep Geometri. 
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6) Media pembelajaran berupa gambar yang selama ini digunakan belum dapat 

meningkatkan prestasi belajar matematika materi Geometri. 

7) Perangkat pembelajaran seperti Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), Media Pembelajaran Interaktif 

(MPI), dan instrumen Tes Prestasi Belajar (TPB) harus dikembangkan dan 

diterapkan dalam pembelajaran pada materi Geometri, sebab belum ada 

perangkat pembelajaran yang baku atau valid.  

8) Model pembelajaran yang dilakukan guru masih monoton, sehingga diperlukan 

model generative learning. Model pembelajaran ini  melibatkan peserta didik 

secara aktif menggunakan pengetahuan yang telah dimilikinya untuk 

membangun (mengkonstruk) pengetahuan yang baru, sehingga proses 

pembelajaran menjadi bermakna.  

9) Kecenderung negatif dalam kehidupan remaja yaitu adanya tawuran antar 

pelajar, pencurian, ketidakjujuran, dan penyalahgunaan narkoba, perlu adanya 

upaya mencegahan dan penyembuhan.  Oleh karena itu sekolah sebagai institusi 

formal mempunyai tanggung jawab untuk mengupayakan pencegahan dan 

perbaikan dalam bentuk pendidikan karakter yang diajarkan sejak dini.  

10) Rendahnya sikap dan keaktifan belajar peserta didik mengakibatkan rendahnya 

prestasi belajar. Oleh karena itu perlu dikembangkan perangkat pembelajaran 

matematika dengan model generative learning bermuatan pendidikan karakter 

berbantuan media pembelajaran interaktif.  

11) Rendahnya prestasi belajar peserta didik, lebih khusus kemampuan pemahaman 

konsep matematika peserta didik, sehingga diperlukan model pembelajaran 
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yang melibatkan peserta didik secara aktif dan dapat menggunakan pengetahuan 

yang dimilikinya untuk mengkonstruk pengetahuan yang baru. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

1) Apakah hasil pengembangan perangkat pembelajaran matematika dengan 

model generative learning bermuatan pendidikan karakter berbantuan media 

pembelajaran interaktif pada materi Geometri kelas VIII yang dikembangkan 

valid? 

2) Apakah pembelajaran matematika dengan model generative learning 

bermuatan pendidikan karakter berbantuan media pembelajaran interaktif pada 

materi Geometri kelas VIII efektif terhadap kemampuan pemahaman konsep? 

3) Bagaimana karakteristik dari perangkat pembelajaran matematika dengan 

model generative learning bermuatan pendidikan karakter berbantuan media 

pembelajaran interaktif materi Geometri kelas VIII? 

 

1.4. Pembatasan Masalah 

1) Model pembelajaran yang digunakan adalah model generative learning 

bermuatan pendidikan karakter berbantuan media pembelajaran interaktif.  

2) Subjek uji coba pada penelitian pengembangan perangkat ini melibatkan peserta 

didik sebanyak tiga kelas (satu kelas uji coba, satu kelas kontrol dan satu kelas 

uji coba soal) dari enam kelas VIII di SMP Negeri 2 Magelang. 
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3) Materi pokok pembelajaran matematika yang dikembangkan adalah memahami 

sifat-sifat bangun kubus, balok dan bagian-bagiannya  serta menentukan 

ukurannya. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

1) Mendiskripsikan pengembangan perangkat dan menghasilkan perangkat 

pembelajaran matematika dengan model generative learning bermuatan 

pendidikan karakter berbantuan media pembelajaran interaktif pada materi 

Geometri kelas VIII yang valid. 

2) Untuk mengetahui apakah pembelajaran dengan menggunakan hasil 

pengembangan perangkat pembelajaran matematika dengan model generative 

learning bermuatan pendidikan karakter berbantuan media pembelajaran 

interaktif pada materi Geometri kelas VIII efektif terhadap kemampuan 

pemahaman konsep. 

3) Mendeskripsikan  karakteristik dari perangkat pembelajaran matematika 

dengan model generative learning bermuatan pendidikan karakter berbantuan 

media pembelajaran interaktif materi Geometri kelas VIII. 

 

1.6.  Manfaat Penelitian 

1) Bagi peserta didik, terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan dan 

dapat meningkatkan sikap dan keaktifan belajar peserta didik, dapat 

mengembangkan nilai-nilai pendidikan karakter peserta didik yang berguna 
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dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik. 

2) Bagi guru, sebagai motivasi untuk menyusun dan mengembangkan perangkat 

pembelajaran matematika, dapat menciptakan suasana kelas yang 

mengembangkan nilai-nilai pendidikan karakter, dan menjadi motivasi untuk 

melakukan penelitian bagi kemajuan dunia pendidikan. 

3) Bagi sekolah, dapat memberi sumbangan yang baik untuk sekolah dalam rangka 

pengembangan perangkat pembelajaran dan perbaikan proses pembelajaran 

untuk dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik, serta mendapat 

masukan tentang penelitian yang dapat memajukan sekolah. 

 

1.7. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda serta mewujudkan 

persatuan pandangan dan pengertian yang berkaitan dengan judul dari tesis yang 

peneliti ajukan, maka perlu ditegaskan beberapa istilah sebagai berikut.  

1) Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Perangkat pembelajaran dalam penelitian ini adalah sekumpulan sumber 

belajar yang digunakan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Perangkat 

pembelajaran dalam penelitian ini terdiri dari Silabus, RPP, LKPD, MPI, dan 

instrumen TPB. 

2) Perangkat pembelajaran yang valid 

Menurut Nieveen (1999:127), komponen valid harus berlandaskan patokan 

pengetahuan (content validity) dan semua komponen harus secara konsisten 
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dihubungkan satu sama lain (construct validity). Perangkat pembelajaran di 

dikatakan valid dalam penelitian ini jika skor rata-rata  validasi perangkat minimal 

3,00.  

3) Pembelajaran yang efektif 

Pribadi (2009:201) menyatakan  bahwa pembelajaran yang efektif adalah 

aktivitas dan proses pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk mencapai 

kompetensi atau tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Sukestiyarno (2012:6) 

pembelajaran dikatakan efektif jika memenuhi kriteria (1) mencapai tuntas pada  

setiap variabel, (2) ada pengaruh positif variabel independen terhadap variabel 

dependen, (3) variabel dependen kelas uji coba lebih baik dari pada variabel 

dependen kelas kontrol. 

 Dalam penelitian ini pembelajaran dikatakan efektif jika memenuhi indikator: 

(1) prestasi belajar mencapai kriteria ketuntasan minimal secara individual maupun 

klasikal, yaitu mencapai kriteria ketuntasan belajar  individual 75% dan ketuntasan 

belajar klasikal 80% (Winkel, 2007:466), (2) terdapat pengaruh sikap dan keaktifan 

peserta didik terhadap prestasi belajar, (3) prestasi belajar peserta didik pada kelas 

eksperimen yang menggunakan pembelajaran dengan model generative learning 

bermuatan pendidikan karakter berbantuan media pembelajaran interaktif lebih 

baik dibandingkan dengan prestasi belajar peserta didik pada kelas kontrol yang 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

4) Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada 

warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan 
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tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut (Kemendiknas, 2010). Menurut 

Khan (2010:1) pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan 

perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja bersama sebagai 

keluarga, masyarakat, dan bernegara dan membantu mereka untuk membuat 

keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bersesuaian dengan 

penelitian Septiani (2013) menyatakan bahwa penerapan model pembelajaran 

problem posing berbantuaan scaffolding dapat terbentuk karakter tanggung jawab 

dan ketrampilan komunikasi matematika. Menurut Nuha (2014) strategi 

pembelajaran keteladanan, habituasi dan penguatan, serta berpikir reflektif dapat 

memberikan karakter disiplin dan toleransi yang tinggi. Sedangkan Pertiwi dan 

Marsigit (2017) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran matematika 

bermuatan pendidikan karakter terdiri atas tiga indikator yaitu (1) melaksanakan 

kegiatan pembuka sesuai dengan RPP yang bermuatan nilai-nilai karakter; (2) 

melaksanakan kegiatan inti sesuai dengan RPP yang bermuatan nilai-nilai karakter; 

(3) melaksanakan kegiatan penutup sesuai dengan RPP yang bermuatan nilai-nilai 

karakter.  

Menurut Abidin (2012) pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan 

saja aspek pengetahuan yang baik (moral knowing), tetapi juga merasakan dengan 

baik atau loving the good (moral feeling) dan perilaku yang baik (moral action). 

Hal ini bersesuaian dengan hasil penelitian Jaya dkk (2014) yaitu pembelajaran 

biologi bermuatan pendidikan karakter dengan setting guided inquiry dapat 

meningkatkan karakter dan hasil belajar peserta didik.  
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5) Model Generative learning (GL)  

Menurut Osborno dan Cosgrove (Wena, 2008:183), model generative learning 

adalah suatu model pembelajaran yang menekankan siswa untuk memiliki 

pengetahuan, kemampuan serta ketrampilan untuk mengkonstruksi/membangun 

pengetahuannya secara mandiri. Sedangkan Wittrok (1991) menyatakan bahwa 

model generatif merupakan model pengajaran pemahaman dan pembelajaran jenis 

relasi yang harus dikonstruksi oleh peserta didik diantara pengetahuan yang 

tersimpan, kenangan pengalaman, dan informasi untuk terjadinya pemahaman. 

Langkah-langkah pembelajaran model generative learning menurut Osborne dan 

Cosgrove dalam Wena (2008:177) terdiri dari empat tahap, yaitu (1) tahap 

pendahuluan atau tahap eksplorasi, (2) tahap pemfokusan, (3) tahap tantangan, dan 

(4) tahap aplikasi/penerapan konsep.  

6) Media Pembelajaran Interaktif 

Menurut Susilana dan Riyana (2007:7) media pembelajaran merupakan wadah 

dari pesan, materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran, tujuan yang 

ingin dicapai ialah proses pembelajaran. Media pembelajaran interaktif adalah 

media pembelajaran dimana peserta didik tidak hanya memperhatikan media atau 

objek saja, melainkan juga dituntut untuk berinteraksi selama mengikuti 

pembelajaran. Pembuatan media pembelajaran interaktif menurut Susilana dan 

Riyana (2007:72) hendaknya memenuhi kriteria ACTION, yaitu: (1) kemudahan 

dalam penggunaan (Acses), (2) biaya yang cenderung tidak mahal (Cost), (3) 

technology yang mudah digunakan (Technology), (4) memunculkan komunikasi 

dua arah (Interactivity), (5) adanya dukungan dari sekolah yang menyediakan 
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fasilitas atau sumber belajar (Organization), dan (6) kebaharuan media yang dipilih 

akan lebih menarik bagi peserta didik (Novelty).   

Menurut Bardi (2015) pengembangan media pembelajaran berbasis komputer 

merupakan kegiatan pemanfaatan teknologi pembelajaran khususnya fungsi 

pengembangan sumber belajar melalui tahap-tahap mengidentifikasi, 

mengembangkan, dan mengevaluasi materi dan strategi hingga menghasilkan 

sebuah produk berupa CD pembelajaran interaktif. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini media pembelajaran interaktif yang 

dikembangkan menggunakan program macromedia flash. Dalam media 

pembelajaran interaktif ini memuat tujuan pembelajaran, materi pelajaran, contoh 

soal, dan latihan soal. Latihan soal dibuat bentuk interaktif  agar peserta didik dapat 

melatih kemampuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan dapat 

mengetahui hasil yang diperoleh dari proses belajar yang sudah dilakukan.  

7) Sikap  

Fishbein dalam Asrori (2007:159) menyatakan bahwa sikap adalah 

predisposisi atau kecenderungan yang relative stabil dan berlangsung terus menerus 

untuk bertingkah laku atau bereaksi dengan suatu cara tertentu terhadap orang lain, 

objek, lembaga, atau persoalan tertentu. Sikap siswa terhadap matematika adalah 

kecenderungan untuk menerima atau menolak matematika, sedangkan sikap tidak 

menyukai (menolak) matematika merupakan salah satu hambatan untuk belajar 

matematika yang efektif. Hasil penelitian Leonard dan Supadi (2010) menyatakan 

bahwa peserta didik akan mampu meningkatkan hasil belajar matematika jika 

memiliki kepercayaan diri dan persepsi serta cara pandang yang positif tentang 
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dirinya. Menurut Suharyat (2009) sikap adalah sistem evaluasi positif atau negatif, 

sikap positif akan terbentuk jika rangsangan yang datang kepada seseorang 

memberi pengalaman yang menyenangkan, dan sebaliknya sikap negatif akan 

timbul jika rangsangan yang datang memberi pengalaman yang tidak 

menyenangkan.  Hasil penelitian Hartati (2013) menyatakan bahwa hasil belajar 

matematika peserta didik yang memiliki sikap positif pada pelajaran matematika 

lebih tinggi daripada peserta didik yang memiliki sikap negatif pada pelajaran 

matematika. Sikap positif terhadap matematika yaitu kecenderungan untuk 

menerima matematika. Indikator sikap dalam penelitian ini adalah sikap peserta 

didik pada saat: (1) kegiatan awal pembelajaran, (2) kegiatan inti pembelajaran, (3) 

kegiatan tahapan dalam model generative learning, dan (4) kegiatan penutup. 

Sedangkan menurut Mardapi (Hidayad, 2017) menyatakan bahwa sikap terhadap 

mata pelajaran bisa positif atau negatif, hasil pengukuran sikap berguna untuk 

menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk peserta didik.  

8) Keaktifan 

Sardiman menyatakan keaktifan belajar adalah aktifitas yang bersifat fisik 

maupun mental (2001:99). Keaktifan peserta didik merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan siswa pada saat mengikuti proses pembelajaran. Selama proses 

pembelajaran berlangsung, diharapkan peserta didik terlibat aktif dan sungguh-

sungguh dalam semua kegiatan untuk mengkonstruk sendiri konsep-konsep yang 

sedang dipelajari. Menurut Effendi (2013) keaktifan belajar adalah segala kegiatan 

yang dilakukan dalam proses pembelajaran yaitu proses interaksi (pendidik dan 



28 
 

 
 
 

peserta didik) dalam rangka memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

9) Prestasi Belajar 

Menurut Winkel (1991: 42) prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan 

yang telah dicapai Peserta didik di mana setiap kegiatan belajar dapat menimbulkan 

suatu perubahan yang khas. Menurut Widodo (2015) prestasi belajar adalah hasil 

yang telah dicapai seseorang, setelah melakukan usaha untuk mendapatkan 

pengalaman atau kecakapan baru. Prestasi belajar dalam penelitian ini lebih 

dikhususkan pada kemampuan pemahaman konsep yang diperoleh peserta didik 

setelah mengikuti proses belajar mengajar yang diukur melalui tes yang dibuat oleh 

peneliti. Tes ini digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan secara kognitif yang 

ditinjau dari segi  ketuntasan belajar matematika materi geometri kelas VIII.  

10) Ketuntasan belajar 

Ketuntasan belajar adalah pencapaian suatu tingkat penguasaan minimal dalam 

tujuan pembelajaran pada setiap satuan pelajaran. Ketuntasan belajar dapat dilihat 

dari membandingkan prestasi belajar peserta didik melalui tes dengan Kriteria 

Ketuntasan Minimal. Menurut Masrukan (2014: 17) Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) adalah bilangan sebagai patokan atau batas minimal kemampuan peserta 

didik agar dinyatakan tuntas belajar untuk suatu kompetensi  atau mata pelajaran.  

Peserta didik dikatakan tuntas secara individual jika prestasi belajar lebih dari atau 

sama dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM = 75).  Peserta didik dikatakan 

belum tuntas jika prestasi belajar kurang dari KKM.  Sedangkan peserta didik 

dikatakan tuntas secara klasikal jika 80% tuntas secara individual. 
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Hal ini sejalan dengan pendapat Patterson dalam Davis dan Sorrel (1995), 

bahwa  penggunaan ketuntasan belajar membawa dampak pada meningkatnya 

penguasaan pembelajaran peserta didik. Penggunaan batas tuntas ini menyebabkan 

peserta didik melakukan penataan kembali jadwal belajarnya, sebagai upaya untuk 

memperdalam materi pelajaran yang dirasakan masih kurang dikuasai.  Guru 

memantau dan memastikan peserta didik mempunyai pemahaman yang kuat 

tentang materi yang diajarkan.   Dengan demikian peserta didik dapat mencapai 

nilai prestasi belajar yang lebih tinggi. 

11) Pembelajaran konvensional  

Menurut Burrowes (Juliantara, 2009), ciri-ciri pembelajaran konvensional 

yaitu: (1) pembelajaran berpusat pada guru, (2) terjadi passive learning, (3) interaksi 

di antara peserta didik kurang, (4) tidak ada kelompok-kelompok kooperatif, dan 

(5) penilaian bersifat sporadis.  

12) Geometri 

Menurut Trafers (1987:6) Geometri adalah ilmu yang membahas  hubungan 

antara titik, garis, sudut, bidang dan bangun ruang. Pada penelitian ini materi yang 

dibahas adalah bangun ruang sisi datar, yaitu kubus dan balok. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Teori belajar 

2.1.1. Teori Belajar Piaget 

Menurut Piaget dalam Nurhadi (2003:36) manusia memiliki struktur 

pengetahuan dalam otaknya, seperti kotak-kotak yang masing-masing mempunyai 

makna yang berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai 

berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda. 

Setiap pengalaman baru akan dihubungkan dengan kotak-kotak atau struktur 

pengetahuan dalam otak manusia.   

Piaget d a l a m  Suherman (2003:36) menyebutkan bahwa struktur kognitif 

sebagai skemata, yaitu kumpulan dari skema-skema. Seorang individu dapat 

mengikat, memahami, dan memberikan respon terhadap stimulus disebabkan 

karena bekerjanya skemata ini. Sehingga semakin baik kualitas skema ini, maka 

semakin baik pula pola penalaran anak tersebut.  

Oleh karena itu Piaget dalam Burhanudin (2007:118) menyatakan bahwa 

pada saat manusia belajar telah terjadi proses organisasi informasi dan proses 

adaptasi dalam dirinya. Proses organisasi adalah proses ketika manusia 

menghubungkan informasi yang diterimanya dengan struktur-struktur pengetahuan 

yang sudah tersimpan dalam otak. Sedangkan proses adaptasi adalah proses yang 

meliputi dua kegiatan yaitu kegiatan penggabungan atau mengintegrasikan 

pengetahuan yang diterima manusia yang disebut asimilasi, dan kegiatan mengubah 

30 



31 
 

 
 
 

struktur pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan baru 

sehingga terjadi keseimbangan (equilibrium). Dengan demikian ada empat konsep 

dasar Piaget yang dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk pada dunia 

pendidikan, yaitu skemata, asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. 

Selanjutnya Piaget dalam Trianto (2010:29) membagi kemampuan seorang 

anak untuk maju melalui empat tahap perkembangan kognitif antara lahir dan 

dewasa, yaitu tahap sensorimotor, pra operasional, operasi konkrit, dan operasi 

formal. Tahap sensorimotor untuk usia lahir sampai 2 tahun, tahap praoperasional 

untuk usia 2 tahun sampai 7 tahun, tahap operasi konkret untuk usia 7 tahun sampai 

11 tahun, dan tahap operasi formal untuk usia 11 tahun sampai dewasa. Kecepatan 

perkembangan tiap individu tiap tahap ditandai dengan munculnya kemapuan-

kemampuan intelektual baru yang memungkinkan orang dapat memahami dunia 

dengan cara yang semakin kompleks.  

Selanjutnya Piaget dalam Dahar (1996:159-160) menyatakan, pengetahuan 

sosial seperti nama hari dalam seminggu atau tanda atom unsur-unsur dalam ilmu 

kimia dapat dipelajari secara langsung, yaitu dari pikiran guru pindah ke pikiran 

siswa. Namun pengetahuan fisik dan pengetahuan logika-matematik tidak dapat 

secara utuh dipindahkan dari pikiran guru ke pikiran siswa, atau tidak dapat 

diteruskan dalam bentuk sudah jadi. Setiap anak harus membangun atau 

mengkonstruk sendiri pengetahuan-pengetahuan itu melalui operasi-operasi. 

Generative learning melalui kegiatan dalam tiap tahap mewadahi siswa untuk 

secara aktif membangun konsep-konsepnya sendiri dengan cara berinteraksi 

dengan lingkungan fisik maupun sosial. 

19 
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2.1.2 Teori Belajar Bruner  

Menurut Bruner dalam Hudojo (1988:56) berpendapat bahwa belajar 

matematika ialah belajar tentang kosep-konsep dan sturktur-struktur matematika 

yang terdapat di dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan-hubungan 

antar konsep-konsep dan struktur-struktur matematika itu. Selain itu, Bruner dalam 

Trianto (2010:38) menyarankan agar peserta didik-peserta didik hendaknya belajar 

melalui partisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, agar 

mereka dianjurkan untuk memperoleh pengalaman, dan melakukan eksperimen-

eksperimen yang mengizinkan mereka untuk menemukan prinsip-prinsip itu 

sendiri. 

Menurut Hudojo (1988:3) matematika berkenaan dengan ide (gagasan-

gagasan), aturan-aturan, hubungan-hubungan yang diatur secara logis sehingga 

matematika berkaitan dengan konsep-konsep abstrak. Sebagai guru matematika 

dalam menanamkan pemahaman seseorang belajar matematika utamanya 

bagaimana menanamkan pengetahuan konsep-konsep dan pengetahuan prosedural. 

Dalam setiap kesempatan, pembelajaran matematika hendaknya dimulai 

dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi (contextual problem). 

Dengan mengajukan masalah kontekstual, peserta didik secara bertahap dibimbing 

untuk menguasai konsep matematika. Untuk meningkatkan keefektifan 

pembelajaran, sekolah diharapkan menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi seperti komputer, alat peraga, atau media lainnya. 
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Menurut Bruner dalam Hawa (2007:6-7), proses internalisasi akan terjadi 

secara sungguh-sungguh (yang berarti proses belajar terjadi secara optimal) jika 

pengetahuan yang dipelajari itu dipelajari dalam tiga tahapan, yaitu: 

1) Tahap Enaktif  

Dalam tahap ini penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak secara 

langsung terlibat dalam memanipulasi (mengotak-atik) objek. Pada tahap ini anak 

belajar sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu dipelajari secara aktif, dengan 

menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata, pada 

penyajian ini anak tanpa menggunakan imajinasinya atau kata-kata. Ia akan 

memahami sesuatu dari berbuat atau melakukan sesuatu.  

2) Tahap Ikonik  

Tahap ikonik, yaitu suatu tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan di mana 

pengetahuan itu direpresentasikan (diwujudkan) dalam bentuk bayangan visual 

(visual imaginery), gambar, atau diagram, yang menggambarkan kegiatan kongkret 

atau situasi kongkret yang terdapat pada tahap enaktif. Dalam tahap ini kegiatan 

penyajian dilakukan berdasarkan pada pikiran internal dimana pengetahuan 

disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak, 

berhubungan dengan mental yang merupakan gambaran dari objek-objek yang 

dimanipulasinya.  

3) Tahap Simbolis  

Dalam tahap ini bahasa adalah pola dasar simbolik, anak memanipulasi 

simbul-simbul atau lambang-lambang objek tertentu. Anak tidak lagi terikat dengan 

objek-objek seperti pada tahap sebelumnya. Anak pada tahap ini sudah mampu 
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menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek riil. Pada tahap simbolik 

ini, pembelajaran direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak (abstract 

symbols), yaitu simbol-simbol arbiter yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang-

orang dalam bidang yang bersangkutan, baik simbol-simbol verbal (misalnya 

huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat), lambang-lambang matematika, maupun 

lambang-lambang abstrak yang lain.  

Dari penjelasan teori Bruner di atas, maka proses internalisasi akan terjadi 

secara sungguh-sungguh jika pengetahuan yang dipelajari khususnya dalam 

pembelajaran Geometri itu dipelajari dalam tiga tahapan, yaitu tahap enaktif, 

ikonik, dan simbolis. Contoh kegiatan pada tahap enaktif yang dapat dilakukan 

adalah misalnya dalam pembelajaran Geometri peserta didik diberikan contoh 

gambar atau benda kongkrit mengenai bangun Geometri yang sedang dipelajari. 

Kemudian pada tahap ikonik, yaitu guru dapat membuatkan tabel yang berisi 

tentang macam-macam gambar-gambar Geometri dan memberikan pertanyaan-

pertanyaan yang dibutuhkan. Sedangkan pada tahap simbolis contohnya adalah 

guru mengarahkan peserta didik untuk memantapkan pengetahuan konseptual dan 

pengetahuan proseduralnya tentang rumus-rumus mengenai bangun-bangun Geometri. 

Dari generalisasi pada tahap ikonik, dengan mensimbolkan luas (L) dan volume (V) 

sehingga dapat disimbulkan untuk rumus-rumus bangun Geometri.  

 

2.1.3 Teori belajar Vygotsky 

Vygotsky (Baharudin, 2007:124) menyatakan bahwa belajar adalah sebuah 

proses yang melibatkan dua elemen penting, yaitu belajar merupakan proses secara 
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biologi sebagai proses dasar, dan belajar merupakan proses secara psikososial 

sebagai proses yang lebih tinggi esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial 

budaya. Pada saat seseorang mendapat stimulus dari lingkungannya, ia akan 

menggunakan fisiknya berupa alat indranya untuk menangkap atau menyerap 

stimulus tersebut, kemudian dengan menggunakan saraf otaknya informasi yang 

telah diterima tersebut diolah. Keterlibatan alat indra dalam menyerap stimulus dan 

saraf otak dalam mengelola informasi yang diperoleh merupakan proses secara 

fisik-psikologi sebagai elemen dasar dalam belajar. 

Pada aspek sosial pembelajaran Vygotsky (Trianto, 2007:27) menyatakan 

bahwa proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas-

tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut masih berada dalam 

jangkauan mereka yang disebut dengan zone of proximal development, yaitu daerah 

tingkat perkembangan sedikit di atas daerah perkembangan seseorang saat ini. Zone 

ini juga dapat diartikan sebagai tingkat perkembangan seorang anak yang tidak 

dapat melakukan sesuatu sendiri tetapi memerlukan bantuan kelompok atau orang 

dewasa. Dengan demikian zone of proximal development dapat berkembang dengan 

maksimal jika interaksi antara anak dengan lingkungannya dilakukan secara 

intensif.  

Ide dasar lain dari teori belajar Vygotsky (Baharudin, 2007:129) adalah 

scaffolding, yaitu memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang 

sedang pada awal belajar, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau 

bantuan tersebut setelah anak mampu untuk memecahkan problem dari tugas yang 

dihadapinya. 
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2.1.4 Teori Van Hiele 

Teori Van Hiele berbicara tentang tahapan tingkat perkembangan berpikir 

siswa dalam belajar Geometri. Van Hiele dalam Suherman (2003:51-53) 

menjelaskan lima tahapan perkembangan berpikir siswa dalam belajar Geometri 

sebagai berikut: 

1) Tahap pengenalan (visualisasi), merupakan tahapan dimana anak mulai belajar 

mengenai suatu bentuk Geometri secara keseluruhan, namun belum mampu 

mengetahui adanya sifat-sifat dari bentuk Geometri yang dilihatnya itu. 

2) Tahap analisis, merupakan tahapan dimana anak sudah mulai mengenal sifat-sifat 

yang dimiliki benda Geometri yang diamatinya. 

3) Tahap pengurutan (deduksi informal), merupakan tahapan dimana anak sudah 

mulai mampu melaksanakan  penarikan kesimpulan, yang kita kenal dengan 

sebutan berpikir deduktif. Namun kemampuan ini belum berkembang secara 

penuh.  

4) Tahap deduksi, merupakan tahapan dimana anak sudah mampu menarik 

kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat 

umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Demikian pula ia telah mengerti 

betapa pentingnya peranan unsur-unsur yang tidak didefinisikan, disamping 

unsur-unsur yang didefinisikan. 

5) Tahap akurasi, merupakan tahapan dimana anak sudah mulai menyadari betapa 

pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. 

Hal di atas seperti yang dikemukakan oleh Hoffer (Burger & Shaughnessy, 

1986) bahwa teori Van Hiele terdiri dari 5 level yaitu: Level 0 (Visualization), Level 
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1 (Analysis), Level 2 (Abstraction), Level 3 (Deduction), dan Level 4 (Rigor). 

Berdasarkan penjelasan dari para ahli diatas dapat peneliti simpulkan bahwa teori 

van hiele memuat 5 tahapan dalam pembelajaran Geometri yaitu tahap visualisasi, 

analisis, abtraksi, deduksi dan akurasi. 

 

2.2  Model Pembelajaran Generative learning 

Menurut Osborne dan Wittrock dalam Kholil (2008) model generative 

learning adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian 

secara aktif pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah 

dimiliki siswa sebelumnya.  Peserta didik dibimbing untuk dapat menghubungkan 

pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahuan baru yang dipelajari. 

Selanjutnya Osborne dan Cosgrove dalam Wena (2008:177) menyatakan bahwa 

pembelajaran dengan  model generative learning terdiri dari empat tahap, yaitu : 

1) Pendahuluan atau tahap eksplorasi. 

Pada tahap eksplorasi guru membimbing siswa untuk melakukan eksplorasi 

terhadap pengetahuan, ide, atau konsepsi awal yang diperoleh dari pengamatan 

sehari-hari atau diperoleh dari pembelajaran pada tingkat kelas sebelumnya. 

Kemudian siswa merumuskan hipotesis atau melakukan klasifikasi ide-ide yang 

telah ada. 

2) Pemfokusan. 

Pada tahap pemfokusan siswa menetapkan konteks permasalahan, 

memahami, mencermati permasalahan sehingga siswa menjadi familier terhadap 
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bahan yang digunakan untuk mengeksplorasi konsep. Mempresentasikan ide ke 

dalam kelompok dan juga forum kelas melalui diskusi. 

3) Tantangan atau tahap pengenalan konsep. 

Setelah siswa memperoleh data selanjutnya menyimpulkan dan menulis 

dalam lembar kerja. Kemudian para siswa diminta mempresentasikan 

temuannya melalui diskusi kelas. Dalam tahap ini siswa berlatih untuk berani 

mengeluarkan ide, kritik, debat, menghargai pendapat teman, dan menghargai 

adanya perbedaan diantara pendapat teman.  

4) Penerapan konsep. 

Pada tahap ini siswa diajak untuk dapat memecahkan masalah dengan 

menggunakan konsep barunya atau konsep benar dalam situasi baru yang 

berkaitan dengan hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pemberian tugas 

rumah atau tugas proyek yang dikerjakan siswa di luar jam pertemuan 

merupakan bentuk penerapan yang baik untuk dilakukan. Pada tahap ini siswa 

perlu diberi banyak latihan soal. Dengan mengerjakan latihan soal siswa akan 

semakin memahami konsep secara lebih mendalam dan bermakna dan akhirnya 

akan masuk memori jangka panjang.  

Sintaks pembelajaran metode generative learning adalah seperti pada Tabel 

2.1 sebagai berikut. 
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Tabel 2.1 Sintaks Pembelajaran Model Generative learning (GL) 

No. 
Tahap Generative 

learning (GL)  
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Pendahuluan/ 

Eksplorasi 

Memberikan aktivitas 

melalui demonstrasi/ 

contoh-contoh yang 

dapat merangsang siswa 

untuk melakukan 

eksplorasi. 

 

  

Mengeksplorasi 

penetahuan, ideatau konsep 

awal yang diperoleh dari 

pengalaman sehari-hari 

atau diperoleh dari 

pembelajaran pada tingkat 

kelas sebelumnya.  

Mendorong dan 

merangsang  siswa 

untuk mengemukakan 

ide/pendapat serta 

merumuskan hipotesis. 

  

Mengutarakan ide-ide dan 

merumuskan hipotesis. 

Membimbing siswa 

untuk mengklasifikasi 

pendapat. 

  

Melakukan klasifikasi 

pendapat/ide-ide yang telah 

ada.  

2. Pemfokusan Membimbing dan 

mengarahkan siswa 

untuk menetapkan 

konteks permasalahan 

berkaitan dengan ide 

siswa yang kemudian 

dilakukan pengujian. 

Menetapkan konteks 

permasalahan, memahami, 

mencermati permasalahan 

sehingga siswa menjadi 

Familier terhadap bahan 

yang digunakan untuk 

mengeksplorasi konsep. 

    

  Membimbing siswa 

melakukan  proses  

sains, yaitu menguji 

(melalui percobaan)  

sesuatu.  

 

 

 

 

Melakukan pengujian, 

berpikir apa yang terjadi, 

menjawab pertanyaan 

berhubungan dengan 

konsep. Memutuskan dan 

menggambarkan apa yang 

ia ketahui tentang kejadian. 

Mengklarifikasi ide ke 

dalam konsep. 

 

  Menginterpretasi 

respon siswa. 

Menginterpretasi dan 

menguraikan ide siswa. 

Mempresentasikan ide ke 

dalam kelompok dan juga 

forum kelas melalui 

diskusi. 

 

3. Tantangan Menginterpretasi 

respon siswa. 

Menginterpretasi dan 

menguraikan ide siswa. 

Memberikan pertimbangan 

ide kepada (a) siswa yang 

lain, (b) semua siswa dalam 

kelas. 

Menunjukkan bukti ide 

ilmuwan (scientist 

view). 

Menguji validitas 

ide/pendapat dengan 

mencari bukti. 

Membandingkan ide 

ilmuwan dengan ide kelas 

(class’s view). 
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No. 
Tahap Generative 

learning (GL)  
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

4. Aplikasi/penerapan Membimbing siswa 

merumuskan 

permasalahan yang 

sangat sederhana. 

Membawa siswa 

mengklarifikasi ide 

baru. 

Menyelesaikan problem 

praktis dengan 

menggunakan konsep 

dalam situasi yang baru. 

Menerapkan konsep yang 

baru dipelajari dalam 

berbagai konteks yang 

berbeda.  
Membimbing siswa 

agar mampu 

menggambarkan secara 

verbal penyelesaian 

problem.  

Ikut terlibat dalam 

merangsang dan 

berkontribusi ke dalam 

dikusi untuk 

menyelesaikan  

permasalahan.  

Mempresentasikan 

penyelesaian masalah di 

hadapan teman. Diskusi 

dan debat tentang 

penyelesaian masalah, 

mengkritisi dan menilai 

penyelesaian masalah. 

Menarik kesimpulan akhir. 

(Wena, 2010:181-182). 

 

2.3 Pendidikan Karakter 

Khan (2010) mendefinisikan pendidikan sebagai sebuah proses yang 

membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, menata, 

mengarahkan. Pendidikan juga berarti proses pengembangan berbagai macam 

potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik dan 

bermanfaat bagi dirinya dan juga lingkungannya. Selain itu, Khan (2010) juga 

mendefinisikan karakter sebagai sikap pribadi yang stabil hasil proses konsolidasi 

secara progresif dan dinamis, integrasi pernyataan dan tindakan. Zuchdi (2009) 

menyatakan, karakter merupakan konsep lama yang berarti seperangkat sifat-sifat 

yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebijakan, dan kematangan 

moral.  
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Secara akademik, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang tujuannya 

mengembangkan kemampuan siswa  untuk memberikan keputusan baik-buruk, 

memelihara apa yang baik itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan 

sehari-hari dengan sepenuh hati. Menurut Zuchdi (2009:39) ciri-ciri karakter yang 

baik dan menjadi tujuan pendidikan karakter adalah rasa hormat, tanggung jawab, 

rasa kasihan, disiplin, loyalitas, keberanian, toleransi, keterbukaan, etos kerja, dan 

kepercayaan serta kecintaan terhadap Tuhan. 

Sekolah telah lama dianggap sebagai sebuah lembaga sosial yang memiliki 

fokus terutama pada pengembangan intelektual dan moral bagi siswanya. 

Pengembangan karakter di tingkat sekolah tidak dapat melalaikan dua tugas 

tersebut. Oleh karena itu, pendidikan karakter di dalam sekolah memiliki sifat 

bidireksional, yaitu pengembangan kemampuan intelektual dan kemampuan moral. 

Dua arah pengembangan ini diharapkan menjadi semacam idealisme bagi para 

siswa agar mereka semakin mampu mengembangkan ketajaman intelektual dan 

integritas diri sebagai pribadi yang memiliki karakter kuat (Koesoema, 2010:115).   

Khan (2010:2) menyatakan ada empat jenis karakter yang selama ini dikenal 

dan dilaksanakan dalam proses pendidikan, yaitu pendidikan karakter berbasis nilai 

religious, pendidikan karakter berbasis nilai budaya, pendidikan karakter berbasis 

lingkungan, pendidikan karakter berbasis potensi diri. Pendidikan karakter berbasis 

potensi diri adalah pendidikan karakter yang berhubungan secara langsung dengan 

peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan karakter berbasis potensi diri 

merupakan proses kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan 
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dan pengembangan budaya harmoni yang selalu mengajarkan, membimbing, dan 

membina setiap manusia untuk memiliki kompetensi intelektual (kognitif), karakter 

(afektif), dan kompetensi ketrampilan mekanik (psikomotor) (Khan, 2010:4). 

Pendekatan pendidikan nilai/karakter dan moral yang masih bernuansa 

indoktrinasi perlu diinovasi dengan pendekatan komprehensif. Dari segi metode, 

menurut Kirschenbaum (Zuchdi, 2009:47) pendekatan komprehensif meliputi: 

inculcating (menanamkan nilai dan moralitas), modeling (meneladankan nilai dan 

moralitas), facilitating (memfasilitasi perkembangan nilai dan moral), dan skill 

building (pengembangan keterampilan untuk mencapai kehidupan pribadi yang 

tenteram dan kehidupan sosial yang konstruktif). 

Untuk menentukan nilai karakter yang perlu di kembangkan di SMP, 

khususnya dalam pembelajaran Matematika, maka SKL dari SMP dan SKL dari 

mata pelajaran matematika dapat menjadi rujukan. Substansi nilai karakter yang 

diambil dari butir-butir SKL mata pelajaran SMP terdapat 20 nilai-nilai karakter, 

yaitu (1) religious, (2) percaya diri, (3) patuh pada aturan-aturan social, (4) 

menghargai keberagaman, (5) berpikir logis, kritis, dan inovatif, (6) mandiri, (7) 

nasionalis, (8) menghargai karya dan prestasi orang, (9) bertanggung jawab, (10) 

bergaya hidup sehat, (11) santun, (12) sadar akan hak dan  kewajiban diri dan orang 

lain, (13) jujur, (14) disiplin, (15) kerja keras, (16) demokratis, (17) peduli sosial, 

dan lingkungan, (18) rasa ingin tahu, (19) cinta ilmu, dan (20) berjiwa wirausaha. 

Tabel 2.2 berikut merupakan substansi nilai karakter SKL SMP/MTs/ 

SMPLB /Paket SMP B dalam Kemendiknas (2010). 

 



43 
 

 
 
 

Tabel 2.2 Substansi Nilai/Karakter pada SKL SMP/MTs/SMPLB/Paket B 

No. Rumusan SKL Nilai/Karakter 

1 
Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap 

perkembangan remaja 
Iman dan taqwa 

2 Menunjukkan sikap percaya diri adil 

3 
Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan 

yang lebih luas 
disiplin 

4 
Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan 

golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional 
nasionalistik 

5 
Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar 

dan sumber-sumber lain secara logis, kritis dan kreatif 
Bernalar, kreatif 

6 
Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif,dan 

inovatif 
bernalar, kreatif 

7 
Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya 

Gigih, tanggung 

jawab 

8 
Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari 
bernalar 

9 Mendeskripsi gejala alam dan social Terbuka, bernalar 

10 Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab Tanggung jawab 

11 

Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan 

bermasyarakat  ,berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya 

persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Nasionalistik, gotong 

royong 

12 Menghargai karya seni dan budaya nasional Peduli, nasionalistik 

13 
Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk 

berkarya 

Tanggung jawab, 

kreatif 

14 
Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan 

memanfaatkan waktu luang 
Bersih dan sehat 

15 Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif  dan santun  Santun, bernalar 

16 
Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam 

pergaulan di masyarakat 

Terbuka, Tanggung 

jawab 

17 Menghargai adanya perbedaan pendapat 

 
Terbuka, adil 

18 
Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek 

sederhana 
Gigih, kreatif 

19 

Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

sederhana 

Gigih, kreatif 

20 
Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti 

pendidikan menengah 
Bervisi, bernalar 
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Pengembangan semua nilai tersebut dengan intensitas yang sama pada semua 

mata pelajaran dipandang sangat berat. Oleh karena itu perlu untuk memilih 

sejumlah nilai pokok sebagai pangkal untuk mengembangkan nilai-nilai lainnya. 

Dalam penelitian ini, nilai-nilai pokok karakter yang diamati berkaitan dengan 

pembelajaran matematika khususnya materi Geometri adalah bertanggung jawab, 

bekerjasama, bekerja keras, percaya diri, dan berpikir logis. 

Dalam Kemendiknas (2010:11-12) disebutkan bahwa karakter bertanggung 

jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya, Negara dan Tuhan Yang Maha 

Esa). Karakter bekerja keras adalah merupakan perilaku yang menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. Karakter percaya diri adalah sikap yakin akan kemampuan 

diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya. 

Karakter berpikir logis adalah berpikir dengan melakukan sesuatu secara nyata atau 

logika untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah 

dimiliki. Sedangkan menurut Sulhan (2010:15) karakter bekerjasama adalah sikap 

dapat menghargai perbedaan, suka berkolaborasi dengan teman, dan mengerti 

perasaan orang lain. Menurut Masrukan (2013) indikator kerja sama yaitu: (1) 

membantu teman yang belum memahami materi yang dipelajari, (2) terlibat dalam 

diskusi yang dilakukan, (3) berbagi pengetahuan untuk menyelesaikan masalah 

yang ada pada lembar kerja peserta didik yang diberikan. Sedangkan indikator 

karakter tanggung jawab adalah (1) tetap dalam kelompok kerja selama diskusi 
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kelompok berlangsung, (2) partisipasi peserta didik menjawab pertanyaan dan 

memecahkan masalah dalam diskusi yang dilakukan, (3) memberikan petunjuk saat 

ada teman yang mengalami kesulitan memahami materi yang dipelajari.  

 

2.4 Media Pembelajaran Interaktif 

Sumber belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberi 

kemudahan kepada seseorang dalam proses belajar. Sudjana (2003:77) membagi 

sumber belajar menjadi dua macam. Pertama, sumber belajar yang dirancang, atau 

sengaja dibuat, atau dipergunakan untuk membantu proses pembelajaran (learning 

resources by design). Kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan guna memberikan 

kemudahan kepada seseorang dalam proses belajar yang berupa segala macam 

sumber belajar yang ada di sekeliling kita (learning resources by utilization).  

Media pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar. Menurut Anitah 

(2009:5-6), media pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat, atau peristiwa 

yang dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan pembelajar untuk menerima 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Contohnya guru atau dosen, buku ajar, 

teknologi serta lingkungan. Media pembelajaran interaktif adalah media 

pembelajaran dimana peserta didik tidak hanya memperhatikan media atau objek 

saja, melainkan juga dituntut untuk berinteraksi selama mengikuti pembelajaran. 

Menurut Susilana dan Riyana (2007:22) ada 3 macam interaksi yang dapat dibuat 

dalam media pembelajaran interaktif, yaitu: (1) interaksi siswa dengan sebuah 

program misalnya siswa diminta mengisi blanko pada bahan  belajar terprogram, 

(2) siswa berinteraksi dengan mesin pembelajar, simulator, laboratorium bahasa, 
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komputer, atau video interaktif, (3) mengatur interaksi antara siswa secara teratur 

tapi tidak terprogram, contohnya simulasi yang melibatkan siswa untuk 

bekerjasama dengan teman seregu dalam memecahkan masalah. 

Sukayati (2003:8) menyatakan bahwa ada beberapa keuntungan bila media 

digunakan untuk kegiatan kelompok, yaitu: (1) adanya tutor sebaya dalam 

kelompok, yang kadang-kadang lebih mudah menerapkan temuan-temuannya pada 

temannya, (2) kerjasama yang terjadi dalam penggunaan media akan membuat 

suasana kelas lebih menyenangkan, (3) banyaknya anggota relatif kecil dalam 

kelompok akan membuat peserta didik aman mengemukakan pendapat dan temuan-

temuannya dibandingkan dalam satu kelas.  

Dengan demikian penggunaan media pembelajaran interaktif akan 

memperbesar kemungkinan bagi peserta didik untuk belajar lebih banyak. Peserta 

didik tidak hanya memperhatikan materi dalam media tapi juga dituntut untuk 

berinteraksi secara aktif dalam mengkonstruk pengetahuannya melalui media 

pembelajaran interaktif. 

 

2.5 Prestasi Belajar, Sikap, dan Keaktifan  

2.5.1  Prestasi Belajar 

Menurut Slameto (1995:2), belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai 

peserta didik dimana setiap kegiatan belajar dapat menimbulkan suatu perubahan 
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yang khas. Dalam hal ini prestasi belajar meliputi keaktifan, ketrampilan proses, 

motivasi, juga prestasi belajar (Winkel, 2007:42). 

Arikunto (2002:4) menjelaskan bahwa pencapaian tujuan pembelajaran yang 

berupa prestasi belajar merupakan hasil dari kegiatan belajar mengajar semata. 

Dengan kata lain, kualitas kegiatan belajar mengajar adalah satu-satunya faktor 

penentu bagi hasilnya. Pada umumnya tes prestasi menilai apa yang diperoleh 

setelah peserta didik itu diberi suatu pelajaran. Di dalam penyusunan tes prestasi 

belajar, usaha-usaha digunakan untuk menentukan pengetahuan dan ketrampilan 

yang sudah diajarkan di berbagai tingkat pendidikan dan butir-butir tes 

diperuntukkan bagi penilaian materi. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penilaian prestasi belajar menggunakan 

tes prestasi belajar. Hal tersebut untuk memperoleh skor atau nilai tentang prestasi 

yang dicapai setelah peserta didik mempelajari hal-hal yang sesuai dengan 

indikator-indikator soal yang akan diujikan. Penilaian proses pembelajaran 

dilakukan terus menerus pada tiap pertemuan dengan mengacu pada semua 

indikator yang telah ditetapkan di setiap kompetensi dasar. Dari hasil penilaian 

beberapa pertemuan pada pembelajaran suatu kompetensi dasar akhirnya akan 

diperoleh deskripsi atau gambaran pencapaian kompetensi tiap peserta didik pada 

suatu kompetensi dasar yang mencakup semua indikatornya.  

Menurut  Depdiknas (Permendiknas no 22 tahun 2006) tujuan pembelajaran 

matematika adalah memahami konsep, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat 

dalam memecahkan masalah. Penguasaan terhadap pemahaman konsep menjadi 
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faktor yang sangat penting. Pada kegiatan pembelajaran matematika guru 

senantiasa menekankan pada penguasaan konsep agar peserta didik memiliki bekal 

untuk mencapai kemampuan dasar yang lain. Kemampuan dasar matematika 

menurut Jihad (2008: 167) meliputi pemahaman, pemecahan masalah, penalaran, 

koneksi, dan komunikasi matematika. 

Kemampuan pemahaman konsep merupakan salah satu bentuk khusus dari 

prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu instrumen penilaian yang disusun 

utamanya melatih dan mengukur kemampuan pemahaman konsep. Menurut 

Wardhani (2010: 20) indikator pencapaian kemampuan pemahaman konsep adalah: 

(1) menyatakan ulang suatu konsep, (2) mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai sesuai dengan konsepnya, (3) memberi contoh dan bukan contoh dari 

konsep, (4) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, (5) 

mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep, (6) 

menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu, (7) 

mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah. 

Menurut Polya (dalam Jihad, 2008) ada empat tingkat pemahaman 

matematika, yaitu (1) pemahaman mekanikal, (2) pemahaman induktif, (3) 

pemahaman rasional, dan (4) pemahaman intuitif. Pemahaman mekanikal, apabila 

peserta didik dapat mengingat, menerapkan rumus secara rutin dan menghitung 

secara sederhana. Pemahaman induktif, apabila peserta didik dapat menerapkan 

rumus atau konsep dalam kasus sederhana atau dalam kasus serupa. Pemahaman 

rasional, apabila peserta didik dapat membuktikan kebenaran suatu rumus dan 
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teorema. Pemahaman intuitif, apabila peserta didik dapat memperkirakan 

kebenaran dengan pasti sebelum menganalisis lebih lanjut. 

Sedangkan menurut Skem (dalam Jihad, 2008: 167) membedakan 

pemahaman menjadi dua jenis, yaitu pemahaman instrumental, dan pemhaman 

relasional. Pemahaman instrumental adalah hafal sesuatu secara terpisah atau dapat 

menerapkan sesuaatu pada perhitungan rutin atau sederhana, mengerjakan sesuatu 

secara algoritmik saja. Sedangkan pemahaman relasional adalah dapat mengaitkan 

sesuatu dengan hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan. 

Sedangkan untuk memahami sebuah konsep adalah  perlu ada pengalaman atau 

tindakan fisik terhadap lingkungan sekitar. Pembentukan konsep memerlukan 

abstraksi dan klasifikasi. Menurut Skem (Soleh, 1998: 19) abstraksi adalah kegiatan 

sedemikian sehingga kita menjadi sadar akan adanya kesamaan dalam beberapa 

pengalaman. Sedangkan klasifikasi adalah kegiatan pengelompokan pengalaman 

berdasarkan kesamaan tadi. Karena konsep baru terbentuk berdasarkan konsep 

sebelumnya, maka materi pembelajaran harus disusun secara sistematis. Kadar 

keberhasilaan pembentukan konsep, akan mempengaruhi keberhasilan berikutnya, 

karena konsep yang ada merupakan alat untuk menangkp konsep yang baru. Untuk  

mengkondisikan ha-hal tersebut guru harus menyediakan banyak pengalaman yang 

sejenis, menyediakan cukup waktu, mengaktifkan peseta didik, meyusun urutan 

konsep, mengukur keberhasilan pembentukan konsep, menciptakan lingkungan 

belajar, memotivasi dan mengendalikan disiplin, dan suasana belajar. 

Pada dasarnya konsep geometri bersifat abstrak, akan tetapi konsep-konsep 

geometri dapat diwujudkan dengan cara konkrit lewat model-model geometri dan 
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media pembelajaran interaktif. Gambar, model geometri dan media pembelajaran 

interaktif menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan, dan menarik perhatiaan 

peserta didik, sehingga menyebabkan meningkatkan kemampuan pemahaman 

terhadap konsep-konsep yang dipelajari. 

 

2.5.2 Sikap Peserta Didik terhadap Pembelajaran Matematika 

Menurut Anni (2007:159) sikap merupakan kombinasi dari konsep, 

informasi, dan emosi yang dihasilkan di dalam predisposisi untuk merespon orang, 

kelompok, gagasan, peristiwa, atau objek tertentu secara menyenangkan atau tidak 

menyenangkan. Sikap merupakan produk dari kegiatan belajar. Sikap diperoleh 

melalui proses seperti pengalaman, pembelajaran, identifikasi, perilaku peran 

(guru-murid, orang tua-anak, dan sebagainya). Karena sikap itu dipelajari, sikap 

juga dapat dimodifikasi dan diubah. Pengalaman baru secara konstan 

mempengaruhi sikap, membuat sikap berubah, intensif, lemah, ataupun sebaliknya.  

Menurut Syah (2010:132)  sikap adalah gejala internal yang berdimensi 

afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespons dengan cara yang 

relatif tetap terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif 

maupun negatif. Sikap siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh perasaan senang 

atau tidak senang pada performa guru, pelajaran, atau lingkungan sekitarnya. Sikap 

siswa yang positif terhadap guru dan mata pelajaran yang disajikan merupakan awal 

yang baik bagi proses belajar siswa. Namun sebaliknya sikap negatif siswa terhadap 

guru atau mata pelajaran yang diajarkan dapat menimbulkan kesulitan belajar bagi 

siswa tersebut.   
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Sikap merupakan proses yang dinamik, sehingga media, dan kehidupan 

seseorang secara konstan akan selalu mempengaruhinya. Sikap dapat membantu 

secara personal karena berkaitan dengan harga diri yang positif, atau dapat merusak 

secara personal, karena adanya intensitas perasaan gagal. Sikap berada pada diri 

setiap orang sepanjang waktu dan secara konstan sikap itu mempengaruhi perilaku 

dan belajar. Sedangkan menurut Pedoman Penilaian Kelas (Depdiknas, 2004), 

sikap adalah ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh 

seseorang. Sikap dapat dibentuk untuk terjadinya perilaku atau tindakan yang 

diinginkan. Sikap terdiri dari tiga komponen yaitu komponen afektif, komponen 

kognitif, dan komponen konatif. 

Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau 

penilaianya terhadap sesuatu objek. Sedangkan komponen kognitif adalah 

kepercayaan atau kenyakinan seseorang mengenai objek. Adapun komponen 

konatif adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara 

tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap. 

Secara umum objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran 

berbagai mata pelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Sikap terhadap materi pelajaran, peserta didik perlu memiliki sikap positif 

terhadap materi pelajaran. Kegagalan peserta didik terhadap suatu mata pelajaran 

berakibat dia tidak merasa mampu di mata pelajaran tersebut. Sehingga peserta 

didik menerima begitu saja sebagai suatu kekalahan. Namun sebaliknya jika peserta 

didik berhasil dalam penguasaan mata pelajaran tersebut, maka pengalaman sukses 

tersebut berdampak positif yaitu   tumbuh dan berkembangnya minat belajar, lebih 
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mudah diberi motivasi sehingga  lebih mudah menyerap materi pelajaran yang 

diajarkan oleh guru tersebut. 

2) Sikap terhadap guru, peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap guru. 

Peserta didik yang tidak memiliki sikap positif terhadap guru akan cenderung 

mengabaikan dan tidak memperhatikan materi yang diajarkan. Sehingga peserta 

didik akan kesulitan menyerap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. 

3) Sikap  terhadap proses pembelajaran, peserta didik juga perlu memiliki sikap 

positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Proses pembelajaran di sini 

mencakup suasana pembelajaran, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang 

digunakan. Proses pembelajaran yang menarik, nyaman dan menyenangkan dapat 

menumbuhkan sikap positif serta motivasi belajar peserta didik, sehingga dapat 

mencapai prestasi belajar yang maksimal. Hal ini sesuai dengan pendapat Akinsola 

(2008:61) yaitu sikap positif peserta didik terhadap mata pelajaran dapat 

ditingkatkan melalui strategi pembelajaran yang efektif. 

4) Sikap berkaitan dengan nilai-nilai atau norma-norma tertentu yang 

berhubungan dengan suatu materi pelajaran. Misalnya sikap tekun, teliti, dan 

berpikir logis sangat berkaitan dengan mata pelajaran matematika.  Kemudian sikap 

peduli terhadap pelestarian hutan dan perlindungan satwa langka, hal ini berkaitan 

dengan mata pelajaran biologi dan geografi. Peserta didik juga perlu memiliki sikap 

negatif terhadap penebangan hutan secara liar, pencemaran lingkungan, dan 

sebagainya. 

  Sikap berhubungan dengan kompetisi afektif lintas kurikulum yang relevan 

dengan mata pelajaran. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan berbagai cara atau 
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teknik. Teknik-teknik tersebut antara lain observasi perilaku, pertanyaan langsung, 

dan laporan pribadi. Teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Observasi Perilaku  

  Perilaku seseorang pada umumnya menunjukan kecenderungan seseorang 

dalam sesuatu hal. Guru dapat melakukan observasi terhadap peserta didik yang 

dibinanya. Hasil observasi dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan. 

Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan 

khusus tentang kejadian-kejadian berkaitan dengan peserta didik selama di sekolah.  

2)  Pertanyaan Langsung 

  Untuk mengetahui sikap seseorang dapat dilakukan dengan cara menanyakan 

secara langsung tentang sikap seseorang berkaitan dengan sesuatu hal. Misalnya, 

bagaimana tanggapan peserta didik tentang kebijakan yang baru diberlakukan di 

sekolah mengenai peningkatan kedisiplinan. Berdasarkan jawaban dan reaksi lain 

yang tampil dalam memberi jawaban dapat dipahami sikap peserta didik itu 

terhadap objek sikap.  

3)  Laporan Pribadi 

   Melalui penggunaan teknik ini di sekolah, peserta didik diminta membuat 

ulasan yang berisi pandangan atau tanggapanya tentang suatu masalah, keadaan, 

atau hal yang menjadi objek sikap. Misalnya peserta didik diminta menulis 

pandanganya tentang perkelahian antar pelajar, bahaya penggunaan narkoba yang 

terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Dari ulasan yang dibuat oleh peserta didik 

tersebut dapat dibaca dan dipahami kecenderungan sikap yang dimilikinya. 
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2.5.3 Keaktifan Peserta Didik dalam Pembelajaran Matematika 

Hamalik (2008:89) menyatakan bahwa dalam diri masing-masing peserta 

didik terdapat prinsip aktif yaitu keinginan untuk berbuat dan bekerja sendiri. 

Keinginan untuk berbuat dan bekerja sendiri merupakan potensi keaktifan yang 

sangat penting dalam proses belajar mengajar.  Menurut Sardiman (2001:99) 

keaktifan belajar adalah aktifitas yang bersifat fisik maupun mental. Menurut tim 

penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa (1997: 613) keaktifan 

adalah suatu kegiatan. Keaktifan dalam pembelajaran lebih banyak berupa 

keaktifan mental, meskipun dalam hal ini ada juga yang diwujudkan dengan 

keaktifan fisik. Dalam mempelajari konsep, peserta didik mengkonstruksikan 

konsep dan fakta sesuai dengan pemikiran mereka sendiri.  

Hudojo (1988:121) menyatakan mengajar sebaiknya berorientasi kepada 

peserta didik agar peserta didik dapat belajar memecahkan masalah. Upaya untuk 

memecahkan masalah merupakan refleksi keaktifan peserta didik dalam bentuk 

tingkah laku,  yaitu: 

1) Menguji, peserta didik aktif dalam kegiatan mengabstraksi dan menemukan. 

Mengabstraksi berarti mengidentifikasi esensi dari bentuk yang diketahui. 

Sedangkan menemukan berarti menghasilkan menggunakan imaginasi, pikiran 

atau eksperimen. 

2) Mengungkapkan, kegiatan ini mengharapkan peserta didik aktif dalam kegiatan 

menghasilkan gambar, kata, kalimat, bagan, atau tabel dengan menggunakan 

simbul yang sesuai dengan permasalahan. 
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3) Mentransformasikan, kegiatan ini mengharapkan peserta didik aktif dalam 

kegiatan mengubah dari pernyataan yang satu ke pernyataan yang lain. Misal 

fungsi aljabar diubah ke bentuk grafik. 

4) Membuktikan, kegiatan ini mengharapkan peserta didik aktif berhasil 

merumuskan sesuatu dan memberikan pembuktian sesuai dengan argumentasi 

yang sahih. 

5) Mengaplikasikan, pada kegiatan ini mengharapkan peserta didik aktif dalam 

mengaplikasikan konsep yang diperoleh dalam situasi yang baru. 

6) Menyelesaikan masalah, pada kegiatan ini mengharapkan peserta didik aktif 

menggunakan konsep dan prosedur yang telah diketahui untuk menyelesaikan 

masalah. 

7) Mengkomunikasikan, pada kegiatan ini mengharapkan peserta didik aktif 

menyatakan gagasan secara verbal dan tertulis, mengkomprehensipkan dan 

menginterpretasikan dengan gagasan peserta didik yang lain. 

Pada model pembelajaran generative learning di kelas dibagi menjadi 

kelompok kecil, setiap kelompok berdiskusi tentang hasil jawaban dari setiap 

anggotanya, kemudian setiap peserta didik dituntut melaporkan hasil jawaban 

(setelah terjadi diskusi) pada saat pembahasan dikelas, kondisi ini mendorong 

peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran (aktif bertanya, membantu teman, 

berdiskusi, dan sebagainya) dan peserta didik dapat mengkonstruksi konsep dan 

fakta dengan pemikiran mereka sendiri. Sebagai implikasinya, peserta didik akan 

mampu berpikir kritis, logis, dan kreatif dalam memecahkan masalah.  
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Tentu saja kegiatan itu tidak terpisah satu sama lain. Dalam suatu kegiatan 

motoris terkandung kegiatan mental dan disertai oleh perasaan tertentu. Dalam tiap 

pelajaran dapat dilakukan bermacam-macam kegiatan. Indikator yang digunakan 

untuk mengungkap keaktifan siswa berdasarkan tingkah laku yang muncul dalam 

proses pembelajaran. 

 

2.6 Ketuntasan Belajar  

Ketuntasan belajar atau disebut juga daya serap adalah pencapaian taraf 

penguasaan minimal yang telah ditetapkan oleh guru dalam tujuan pembelajaran 

setiap satuan pelajaran. Pada penelitian ini, ketuntasan belajar yang dimaksud 

adalah ketuntasan prestasi belajar peserta didik. Ketuntasan belajar dapat dilihat 

dari membandingkan prestasi belajar peserta didik melalui tes dengan KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal). KKM untuk SMP N 2 Magelang yaitu 75. Jika 

prestasi belajar peserta didik lebih dari atau sama dengan KKM maka peserta didik 

disebut mencapai ketuntasan belajar. Sedangkan ketuntasan belajar secara klasikal 

adalah 80% peserta didik mencapai KKM. 

 

2.7 Tinjauan Materi Geometri 

Menurut Iswadji (1993:1) Geometri merupakan cabang matematika yang 

mempelajari titik, garis, bidang dan benda-benda ruang serta sifat-sifatnya, ukuran-

ukurannya dan hubungannya satu sama lain. Geometri dapat dipandang sebagai 

pengetahuan yang mempelajari tentang ruang. Objek yang dibicarakan merupakan 

benda-benda pikiran yang sifatnya abstrak, sehingga waktu membicarakan objek 
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tersebut pada proses pembelajaran dalam kelas, maka objek yang abstrak tersebut 

perlu ditunjukkan padanannya dalam bentuk benda konkrit.  

Dalam penelitian ini materi yang dibahas adalah Geometri pada peserta didik 

kelas VIII SMP  yaitu bangun ruang sisi datar yang meliputi kubus, balok, prisma, 

dan limas. Materi yang akan dibahas meliputi (a) unsur-unsur kubus dan balok, (b) 

jaring-jaring kubus dan balok, (c) menurunkan rumus dan menghitung luas 

permukaan kubus dan balok, (d) menghitung unsur-unsur kubus dan balok jika luas 

permukaannya diketahui (e) menurunkan rumus dan menghitung volume kubus dan 

balok, (f) menghitung unsur-unsur kubus dan balok jika volumenya diketahui, dan 

(g) menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kubus dan balok dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Gambar dari suatu bangun Geometri haruslah dapat membantu memberikan 

penjelasan dalam usaha menanamkan pengertian tentang bangun itu. Misalnya akan 

menanamkan konsep luas permukaan dan volume kubus dan balok, maka 

diusahakan agar gambar sebagai media yang dibuat dapat membantu memahami 

pengertian dan sifat kubus dan balok yang dimaksudkan. Kemudian dalam 

membangun konsep kubus dan balok dapat menggunakan konsep-konsep materi 

yang sebelumnya telah diterima oleh peserta didik. 

 

2.8 Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Adapun model yang dijadikan pedoman dalam pengembangan pembelajaran 

yang akan dipergunakan adalah model 4-D dari Thiagarajan (Sinambela, 2006:61). 

Model pengembangan Thiagarajan terdiri atas empat tahap sehingga disebut Model 
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4-D (Four-D Model). Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu define, 

design, develop, dan disseminate. Tahap pengembangan perangkat pembelajaran 

dari model 4-D dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan                         : Urutan Pelaksanaan Kegiatan 

    : Bila perlu, revisi 

 

 

 

Stage I: Define Stage II: Design 

Stage III: Develop Stage IV: Disseminate 

Gambar 2.1 Pengembangan Model 4 – D (Four D Model) 

(Sumber: Thiagarajan, 1974:  5-9) 
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Secara garis besar keempat tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

2.8.1 Pendefinisian (Define) 

Tujuan tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat 

pembelajaran. Pada tahap awal ini dilakukan analisis untuk menentukan tujuan 

pembelajaran dan batasan materi yang akan dikembangkan. Tahap pendefinisian 

terdiri dari lima langkah yaitu : 

a. Analisis awal-akhir. Langkah ini untuk menentukan masalah mendasar yang 

diperlukan dalam pengembangan perangkat pembelajaran, khususnya 

pengajaran matematika saat ini.  

b. Analisis peserta didik. Langkah ini untuk menelaah peserta didik, dilakukan 

identifikasi terhadap karakteristik peserta didik yang sesuai dengan rancangan 

dan pengembangan pembelajaran. Karakteristik ini meliputi kemampuan dan 

latar belakang pengetahuan, dan perkembangan kognitif peserta didik.  

c. Analisis konsep. Langkah ini digunakan untuk mengidentifikasi konsep-konsep 

utama yang akan dipelajari peserta didik dan menyusunnya secara sistematis. 

d. Analisis tugas. Langkah ini merupakan pengidentifikasi keterampilan-

keterampilan utama yang harus dilakukan peserta didik.  

e. Perumusan tujuan pembelajaran. Langkah ini digunakan untuk 

mengkonversikan hasil analisis konsep dan analisis tugas menjadi tujuan 

pembelajaran khusus. 

2.8.2 Perancangan (Design) 

Tujuan tahap ini adalah untuk merancang prototipe perangkat pembelajaran. 

Tahap ini dimulai setelah tujuan pembelajaran ditetapkan. Di dalam tahap ini 



60 
 

 
 
 

terdapat empat langkah yang meliputi : 

a. Penyusunan tes acuan patokan. Langkah ini menjembatani Tahap I dan Tahap II. 

Tes acuan patokan mengkonversikan tujuan-tujuan khusus kedalam garis besar 

materi pembelajaran. 

b. Pemilihan media. Langkah ini dilakukan untuk menentukan media yang tepat 

untuk penyajian materi pelajaran. 

c. Pemilihan format. Langkah ini berkaitan erat dengan pemilihan format. 

Pemilihan format yang paling tepat bergantung pada banyak faktor yang 

dipertimbangkan dalam pembelajaran. 

d. Desain awal. Langkah ini disajikan inti dari proses pembelajaran meliputi media 

yang dianggap paling tepat beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran. 

2.8.3 Pengembangan (Develop) 

Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan prototipe perangkat 

pembelajaran. Sebelum diterapkan, perangkat yang telah dibuat harus melalui dua 

langkah, yaitu : 

a. Penilaian tenaga ahli. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh saran perbaikan. 

Beberapa ahli diminta untuk mengevaluasi perangkat pembelajaran. 

Berdasarkan saran mereka, perangkat pembelajaran diperbaiki sehingga lebih 

tepat, efektif, bermanfaatan dan berkualitas tinggi. 

b. Tes untuk pengembangan. Langkah ini dilakukan uji coba terbatas siklus 

menguji, merevisi, dan menguji kembali dilakukan terus menerus sampai 

diperoleh perangkat pembelajaran yang konsisten dan efektif. 
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2.8.4 Penyebaran (Disseminate) 

Pengembangan perangkat pembelajaran mencapai tahap akhir jika telah 

memperoleh nilai positif dari tenaga ahli dan melalui tes pengembangan perangkat 

pembelajaran tersebut kemudian dikemas, disebarkan dan diterapkan untuk skala 

yang lebih luas. 

 

2.9 Penelitian Yang Relevan 

  Fahinu (2007) dalam penelitiannya terhadap mahasiswa program studi 

pendidikan matematika dan program studi matematika tahun 2006/2007 

menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran generatif dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan kemadirian belajar. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Sutarman dan Swasono dalam Wena 

(2008:183) terhadap penggunaan strategi pembelajaran generatif pada pokok 

bahasan energi listrik dan kemagnetan di SLTP Negeri 17 Malang dapat 

meningkatkan aktivitas dan ketrampilan proses peserta didik. 

Hasil penelitian Kusumaningrum (2011) terhadap siswa SMP Negeri 4 

Semarang tahun 2010/2011 menyatakan bahwa prestasi belajar menggunakan 

pembelajaran matematika berbasis humanistik dan konstruktivisme dengan metode 

team game tournament (TGT) berbantuan CD interaktif pada materi segitiga kelas 

VII lebih meningkat dibandingkan dengan pembelajaran ekspositori, dan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara aktivitas dan motivasi peserta didik terhadap 

prestasi belajar. 
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Penelitian yang dilakukan Aksani (2011) terhadap siswa kelas VII SMP 

Negeri 37 Semarang menyatakan bahwa prestasi belajar menggunakan 

pembelajaran matematika dengan metode CIRC berbasis membaca berbantuan CD 

interaktif pada materi segiempat lebih meningkat dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional, serta terdapat  pengaruh positif antara sikap dan 

ketrampilan proses terhadap prestasi belajar. 

   Minarti (2012) dalam penelitiannya terhadap siswa kelas VII SMP Negeri 

47 Bandung menyatakan bahwa penerapan pembelajaran generatif dapat 

meningkatkan kemampuan penalaran dan koneksi matematis, serta siswa memiliki 

sikap positif terhadap matematika dan pembelajaran dengan model pembelajaran 

generatif serta soal-soal yang diberikan. 

 

2.10  Kerangka Berpikir  

Perangkat pembelajaran memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan 

pendidikan karena kegiatan belajar mengajar yang baik sering mengandalkan 

sumber belajar yang sesuai. Demikian pula dalam pembelajaran Geometri. 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan menggunakan model generative 

learning bermuatan pendidikan karakter berbantuan media pembelajaran interaktif 

dengan tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan pemahaman konsep yang 

baik, serta tumbuhnya nilai karakter tanggung jawab, bekerja keras, bekerja sama, 

percaya diri, dan berpikir logis. Perangkat yang dikembangkan harus memenuhi 

kriteria valid dan pembelajaran dengan perangkat tersebut pun efektif. Setelah 

perangkat tersebut dikonsultasikan ke teman sejawat atau tim ahli serta melalui 
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proses revisi berulang kali baik oleh teman sejawat maupun oleh tim ahli diperoleh 

perangkat yang valid. 

Setelah perangkat tersebut mencapai kriteri valid, perangkat tersebut diuji 

cobakan dengan menggunakan model generative learning bermuatan pendidikan 

karakter berbantuan media pembelajaran interaktif materi Geometri. Peserta didik 

bekerjasama dalam menyelesaikan mendiskusikan materi secara kelompok. Pada 

pembelajaran ini guru berperan memberikan bantuan dan arahan sebagai fasilitator. 

Media pembelajaran interaktif membantu guru dalam menjelaskan meteri 

Geometri, sehingga bentuk Geometri yang dimaksudkan dapat divisualkan dan 

konsep yang diperoleh peserta didik sesuai dengan indikator yang ditentukan. 

Setelah proses pembelajaran berlangsung, selalu ada langkah evaluasi yang 

dilakukan pengamat dan guru terhadap proses pembelajarannya. Hal ini menjadikan 

kemampuan guru dalam pembelajaran menjadi lebih baik. Penggunaan LKPD yang 

memuat langkah-langkah sesuai tahapan model generative learning, menjadikan 

peserta didik lebih bermakna dalam menerima pembelajaran. Penggunaan LKPD 

akan membantu peserta didik untuk saling bekerjasama dan bekerja keras dalam 

menyelesaikan suatu masalah. Kemudian penguatan nilai-nilai pendidikan karakter 

yang disampaikan guru selama proses pembelajaran dapat memberikan motivasi 

pada peserta didik agar mempunyai sikap belajar yang positif. Dengan adanya sikap 

belajar positif terhadap pembelajaran matematika, maka peserta didik juga akan 

lebih termotivasi keaktifannya.  

Perangkat pembelajaran model generative learning yang berbantuan media 

pembelajaran interaktif merupakan sesuatu yang baru bagi peserta didik. Peserta 
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didik dapat belajar, menggali materi pelajaran, dan mengkonstruk pengetahuan dan 

pemahamannya dengan mempelajari secara individual maupun kelompok. 

Penggunaan media pembelajaran interaktif diharapkan dapat mengatasi 

keterbatasan kemampuan visualisasi dan spasial peserta didik dalam materi 

Geometri.  Dengan meningkatnya sikap dan keaktifan peserta didik dalam belajar 

maka dapat meningkatkan prestasi belajar, sehingga tercapai kriteria ketuntasan 

belajar yang telah ditentukan.  

Berdasar pernyataan di atas terlihat bahwa sikap dan keaktifan yang tinggi 

berpengaruh terhadap prestasi belajar. Dengan adanya peningkatan prestasi belajar 

dan tercapainya ketuntasan belajar pada kelas yang menggunakan model generative 

learning bermuatan pendidikan karakter berbantuan media pembelajaran interaktif 

maka prestasi belajarnya akan lebih baik dibandingkan kelas yang menggunakan 

pembelajaran konvensional yang biasa digunakan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Pembelajaran Matematika dengan menggunakan model 

generative learning bermuatan pendidikan karakter berbantuan media 

pembelajaran interaktif dikatakan efektif. 

Bagan kerangka berpikir pengembangan perangkat pembelajaran matematika 

dengan model generative learning bermuatan pendidikan karakter berbantuan 

media pembelajaran interaktif  materi Geometri kelas VIII dapat di lihat pada 

gambar 2.2 di bawah ini. 
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Gambar 2.2 Pola Kerangka Berpikir 

 

2.11 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir yang sudah dikembangkan diatas, maka 

dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

1) Hasil pembelajaran matematika dengan model generative learning bermuatan 

pendidikan karakter berbantuan media pembelajaran interaktif  materi Geometri 

kelas VIII efektif terhadap kemampuan pemahaman konsep, berdasakan: 

a. Setelah peserta didik pada kelas yang diajarkan dengan model generative 

learning bermuatan pendidikan karakter berbantuan media pembelajaran 

interaktif dengan proporsi peserta didik mencapai nilai lebih dari sama 
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dengan 75 mencapai 80%. Hal ini berarti peserta didik pada kelas yang 

diajarkan dengan model generative learning bermuatan pendidikan karakter 

berbantuan media pembelajaran interaktif secara klasikal telah mencapai 

ketuntasan belajar. 

b. Sikap belajar dan keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran 

bersama-sama memenuhi persamaan regresi linier yang berarti sikap dan 

keaktifan berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

c. Prestasi belajar peserta didik kelas yang diajarkan dengan model generative 

learning bermuatan pendidikan karakter berbantuan media pembelajaran 

interaktif lebih baik dibandingkan kelas yang diajarkan dengan model 

pembelajaran konvensional. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1) Perangkat pembelajaran matematika dengan model generative learning 

bermuatan pendidikan karakter berbantuan media pembelajaran interaktif pada 

materi geometri kelas VIII valid.  

Proses penyusunan perangkat pembelajaran matematika dengan 

model generative learning bermuatan pendidikan karakter berbantuan media 

pembelajaran interaktif dimulai dari tahap pendefinisian yang bertujuan untuk 

memperoleh syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembelajaran dengan 

menganalisis tujuan dan batasan materi, setelah melalui tahap perancangan 

perangkat pembelajaran yang dibuat divalidasi oleh ahli kemudian direvisi. 

Selanjutnya pada tahap pengembangan  dilakukan  revisi yang dihasilkan dari 

uji coba lapangan. Karena perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah 

melalui proses validasi yang ditetapkan oleh orang yang ahli/pakar dibidangnya 

dengan nilai rata-rata silabus (3,76), RPP (3,76), LKPD (3,80), MPI (3,76) dan 

TPB (3,78), maka perangkat pembelajaran matematika dengan model 

generative learning bermuatan pendidikan karakter berbantuan media 

pembelajaran interaktif materi geometri kelas VIII  yang dikembangkan dalam 

penelitian ini valid.  

2) Pembelajaran matematika dengan model generative learning bermuatan 

pendidikan karakter berbantuan media pembelajaran interaktif pada materi 
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geometri kelas VIII menghasilkan pembelajaran yang efektif terhadap 

kemampuan pemahaman konsep, berdasarkan:  

a. Ketuntasan belajar peserta didik yang mencapai KKM pada kelas yang 

diajarkan dengan model generative learning bermuatan pendidikan karakter 

berbantuan media pembelajaran interaktif dengan proporsi peserta didik 

mencapai nilai lebih dari sama dengan 75 sudah mencapai 80%. Hal ini 

berarti peserta didik pada kelas yang diajarkan dengan model generative 

learning bermuatan pendidikan karakter berbantuan media pembelajaran 

interaktif secara klasikal telah mencapai ketuntasan belajar.   

b. Sikap dan keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar sebesar 93,7%. 

c. Prestasi belajar peserta didik pada kelas yang diajarkan dengan model 

generative learning bermuatan pendidikan karakter berbantuan media 

pembelajaran interaktif sebesar 83,69 lebih baik dibandingkan kelas yang 

diajarkan dengan model pembelajaran konvensional dengan rata-rata nilai 

68,92. 

3) Perangkat pembelajaran yang dihasilkan memuat karakteristik dari 

pembelajaran matematika dengan model generative learning bermuatan 

pendidikan karakter berbantuan media pembelajaran interaktif, yaitu: 

a. Perangkat pembelajaran yang dihasilkan adalah Silabus, RPP, LKPD, 

Media Pembelajaran interaktif, dan Tes Prestasi Belajar. 
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b. Model pembelajaran yang dilakukan menggunakan sintaks pembelajaran 

model generative learning, yaitu (1) pendahuluan atau eksplorasi, (2) 

pemfokusan, (3) tantangan, (4) aplikasi atau penerapan. 

c. Muatan pendidikan karakter yang dikembangkan adalah tanggung jawab,  

bekerjasama, bekerja keras, percaya diri, dan berpikir logis. 

d. Media pembelajaran yang digunakan adalah media pembelajaran interaktif 

yang memuat materi bangun ruang sisi datar untuk kubus dan balok. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan 

sebagai berikut: 

1) Penelitian yang dilakukan hanya sampai pada tahap pengembangan (develop) 

menurut model pengembangan thiagarajan yang telah dimodifikasi, belum 

sampai pada tahap disseminate. Sehingga bisa dilakukan penelitian lanjut 

untuk uji coba perangkat pembelajaran hingga tahap disseminate. 

2) Pembelajaran model generative learning mempunyai  banyak kelebihan yaitu 

dapat memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan 

pikiran, pendapat, dan pemahamannya terhadap konsep matematika, kemudian 

peserta didik dapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, dengan demikian 

mendorong munculnya sikap positif  dan keaktifan peserta didik terhadap 

pembelajaran, sehingga prestasi belajar peserta didik meningkat. Oleh karena 

itu Guru atau pembaca diharapkan dapat menerapkan perangkat pembelajaran 

matematika dengan model generative learning bermuatan pendidikan karakter 
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berbantuan media pembelajaran interaktif yang telah dikembangkan dalam 

penelitian ini agar dapat memaksimalkan prestasi belajar matematika peserta 

didik. 

3) Perangkat pembelajaran matematika dengan model generative learning 

bermuatan pendidikan karakter berbantuan media pembelajaran interaktif 

dapat dikembangkan lagi pada materi matematika yang lain.  
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