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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia karena dengan pendidikan diharapkan manusia  dapat mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan dan kreativitasnya. Tugas pendidikan tidak hanya 

menuangkan sejumlah informasi ke dalam benak peserta didik, tetapi 

mengusahakan bagaimana agar konsep-konsep penting dan sangat berguna 

tertanam kuat dalam benak peserta didik. Pendidikan merupakan proses tanpa 

akhir yang diupayakan oleh siapapun, terutama (sebagai tanggung jawab) negara.
1
 

Terdapat bukti dalam Al-Qur‟an begitu pentingnya penggunaan fungsi 

ranah cipta dan karsa seorang manusia dalam proses belajar dan meraih ilmu 

pengetahuan sebagaimana Firman-Nya dalam surah Azzumar ayat 9 yang 

berbunyi:   

 

 

Artinya : “(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) 

ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan 

berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat 

Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui 
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dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang 

berakallah yang dapat menerima pelajaran.” (Q.S. az-Zumar/39:9). 

 Dalam ayat tersebut menjelaskan orang-orang yang beruntung adalah 

mereka yang beriman dan berilmu dan tentu akan memilih sesuatu yang lebih 

besar yaitu balasan dari Allah Swt. yang kekal, daripada segala sesuatu yang 

hanya sementara saja yaitu dunia ini. Maka dari itu dibutuhkan secara sadar dan 

dengan kemauan kuat dari setiap individu agar berperan aktif dalam dunia 

pendidikan untuk menumbuhkan potensi sumber daya manusia itu sendiri. 

Belajar merupakan kegiatan bagi setiap orang, pengetahuan keterampilan, 

kegemaran dan sikap seseorang terbentuk, dimodifikasi dan berkembang 

disebabkan belajar.
2
 Menurut Gagne belajar adalah suatu proses di mana suatu 

organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman.
3
 Mengenai usaha 

pendidikan tentang mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, hal ini 

tercatat bahwa dalam proses belajar hendaknya memindahkan pengetahuan dari 

guru kepada siswa serta menciptakan situasi yang dapat membawa siswa aktif dan 

kreatif belajar untuk mencapai perubahan tingkah laku. 

 Matematika sendiri merupakan ilmu yang bersifat universal dan memiliki 

peran sangat penting dalam berbagai disiplin ilmu lainnya. Matematika juga 

merupakan ilmu yang wajib dipelajari di Indonesia, mulai dari tingkat SD/MI, 

SMP/MTs, dan SMA/SMK. Namun, menurut pengamatan peneliti saat melakukan 

                                                           
2
 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar & Pembelajaran, (Yogyakarta: 
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wawancara dengan peserta didik, masih banyak peserta didik yang beranggapan 

bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sangat sulit juga 

membosankan. Terkadang guru yang galak juga menjadi momok menakutkan 

tersendiri bagi peserta didik. Selain itu, cara pembelajaran konvensional yang 

diterapkan guru seperti guru menerangkan materi didepan kelas dan peserta didik 

mendengarkan cenderung bersifat monoton dan menjenuhkan bagi peserta didik. 

Saat ini, seorang pendidik diharapkan kreatif untuk memenuhi harapan dalam 

setiap pembelajaran khususnya matematika.  

Salah satu aspek yang terkandung dalam pembelajaran matematika adalah 

konsep. Oleh karena itu, kemampuan pemahaman konsep matematis adalah salah 

satu tujuan penting dalam pembelajaran matematika. Dengan memahami, siswa 

dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri, bukan hanya 

sekedar dihafal.
4
 

Berkaitan erat dengan pemahaman siswa terhadap konsep dalam 

pembelajaran matematika, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis 

kepada salah seorang guru matematika di SMA Negeri 10 Banjarmasin 

menyebutkan bahwa pemahaman konsep siswa terhadap pelajaran matematika 

masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa gejala berikut: 

                                                           
4
Angga Murizal, dkk, “Pemahaman Konsep Matematis”, dalam  Jurnal  Pendidikan 

Matematika UNP, Vol. 1 no.1, 2012, h.19. 

http://www.ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pmat/article/download/1138830 (Diakses 10 
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1. Sebagian besar siswa hanya mampu menghapal rumus namun tidak dapat 

mengaplikasikan ke dalam soal terutama pada cara-cara penyelesaian pada soal 

matematika berbentuk SPLTV. 

2. Jika diberikan tugas oleh guru, siswa cenderung tidak mengetahui langkah-

langkah dalam penyelesaiannya terutama pada soal matematika berbentuk 

SPLTV. 

3. Sebagian besar siswa tidak dapat menyelesaiakan soal matematika yang 

berbeda dengan contoh soal yang diberikan. 

Berdasarkan informasi yang di peroleh dari guru dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman konsep siswa masih tergolong rendah. Hal ini bukan semata-mata 

menjadi kesalahan siswa, tetapi rendahnya pemahaman konsep dapat juga 

dipengaruhi beberapa faktor di antaranya, yaitu bahan ajar dan metode 

pembelajaran yang digunakan terutama di Sekolah tempat peneliti melakukan 

penelitian masih menggunakan bahan ajar berupa buku yang sebagian besar hanya 

memuat materi yang mendorong siswa untuk menghapal terutama proses 

penyelesaian masalah pada materi SPLTV, hal tersebut membuat siswa menjadi 

cepat jenuh dan bosan dan metode pembelajaran yang digunakan masih tergolong 

metode pembelajaran konvensional yaitu ceramah dimana guru menerangkan 

materi didepan kelas dan peserta didik hanya mendengarkan. 

Sejalan dengan banyaknya model, strategi, dan metode pembelajaran, 

sebagai guru yang profesional diharapkan dapat memilihnya dengan tepat, salah 

satunya metode pembelajaran Scaffolding. Metode Scaffolding merupakan praktik 

yang berdasarkan pada konsep Vygotsky tentang zona of proximal development 
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(zona perkembangan terdekat). Penerapan metode pembelajaran Scaffolding pada 

mata pelajaran Matematika khususnya pada materi SPLTV, berarti memberikan 

kepada individu sejumlah besar bantuan selama tahap awal pembelajaran dan 

kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak 

didik tersebut untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar, segera 

setelah mampu mengerjakan sendiri. Bantuan yang diberikan oleh pembelajar 

(guru) dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke 

dalam bentuk lain yang memungkinkan siswa dapat mandiri. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penggunaan bahan ajar dengan 

salah satu guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 10 Banjarmasin, dapat 

diketahui jika penggunaan bahan ajar berupa buku paket lebih cepat membuat 

siswa bosan karena banyaknya materi yang harus dibaca dan dihapal siswa. Maka 

pemilihan bahan ajar berupa modul sangatlah tepat karena, modul sebagai salah 

satu sumber media belajar yang memuat satu unit konsep dari bahan ajar yang 

disusun sedemikian sehingga mudah dipahami oleh siswa dan dapat membantu 

siswa untuk belajar secara mandiri. Suatu proses pembelajaran modul 

memfokuskan pada kreativitas siswa dan keaktifan siswa. Karena pengembangan 

modul matematika bermuatan High Order Thinking Skill (HOTS) dengan metode 

pembelajaran Scaffolding di SMA Negeri 10 Banjarmasin belum pernah 

dilaksanakan. Maka, untuk mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi 

khususnya penguasaan konsep pemecahan masalah matematika terutama pada 

materi SPLTV perlu dikembangkan sumber belajar khusus berupa modul 

matematika bermuatan High Order Thinking Skill (HOTS) dengan metode 
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pembelajaran Scaffolding. Diharapkan siswa dapat memperoleh pengalaman 

belajar baru dengan memanfaatkan modul matematika, sehingga mendorong 

kemampuan pemecahan masalah matematika yang sangat penting untuk 

pembelajaran matematika pada tahap selanjutnya dan dalam pemecahan masalah 

dalam kehidupan. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengembangakan sumber belajar yang dapat melibatkan siswa secara aktif 

mengikuti kegiatan pembelajaran pemecahan masalah matematika. 

Pengembangan modul matematika merupakan salah satu langkah untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa yang sangat penting 

dalam membangun fondasi bagi keilmuan matematika dan keilmuan lain yang 

dipelajari siswa pada tahap lebih lanjut. Oleh karena itu peneliti mengambil judul 

“PENGEMBANGAN MODUL MATEMATIKA BERMUATAN HIGH 

ORDER THINKING SKILL (HOTS) MENGGUNAKAN METODE 

PEMBELAJARAN SCAFFOLDING PADA MATERI SISTEM 

PERSAMAAN LINEAR TIGA VARIABEL (SPLTV) KELAS X SMA 

NEGERI 10 BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN 2020/ 2021” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tahapan pengembangan modul matematika bermuatan High Order 

Thinking Skill (HOTS) menggunakan metode pembelajaran Scaffolding pada 
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materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) Kelas X SMA 

Negeri 10 Banjarmasin tahun pelajaran 2020/2021? 

2. Bagaimana tingkat kelayakan pengembangan modul matematika bermuatan 

High Order Thinking Skill (HOTS) menggunakan metode pembelajaran 

Scaffolding pada materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) 

Kelas X SMA Negeri 10 Banjarmasin tahun pelajaran 2020/2021 pada tahap 

uji validitas oleh ahli materi? 

3. Bagaimana tingkat kelayakan pengembangan modul matematika bermuatan 

High Order Thinking Skill (HOTS) menggunakan metode pembelajaran 

Scaffolding pada materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) 

Kelas X SMA Negeri 10 Banjarmasin tahun pelajaran 2020/2021 pada tahap 

uji validitas oleh ahli media? 

4. Bagaimana tingkat kelayakan pada pengembangan modul matematika 

bermuatan High Order Thinking Skill (HOTS) menggunakan metode 

pembelajaran Scaffolding pada materi Sistem Persamaan Linear Tiga 

Variabel (SPLTV) Kelas X SMA Negeri 10 Banjarmasin tahun pelajaran 

2020/2021 pada tahap uji validitas oleh ahli soal HOTS dan metode 

pembelajaran Scaffolding? 

5. Bagaimana tingkat kelayakan pada pengembangan modul matematika 

bermuatan High Order Thinking Skill (HOTS) menggunakan metode 

pembelajaran Scaffolding pada materi Sistem Persamaan Linear Tiga 

Variabel (SPLTV) Kelas X SMA Negeri 10 Banjarmasin tahun pelajaran 

2020/2021 berdasarkan angket respon siswa? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui tahapan pengembangan modul matematika bermuatan High 

Order Thinking Skill (HOTS) menggunakan metode pembelajaran Scaffolding 

pada materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) Kelas X SMA 

Negeri 10 Banjarmasin tahun pelajaran 2020/2021. 

2. Mengetahui tingkat kelayakan pengembangan modul matematika bermuatan 

High Order Thinking Skill (HOTS) menggunakan metode pembelajaran 

Scaffolding pada materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) 

Kelas X SMA Negeri 10 Banjarmasin tahun pelajaran 2020/2021 pada tahap 

uji validitas oleh ahli materi. 

3. Mengetahui tingkat kelayakan pengembangan modul matematika bermuatan 

High Order Thinking Skill (HOTS) menggunakan metode pembelajaran 

Scaffolding pada materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) 

Kelas X SMA Negeri 10 Banjarmasin tahun pelajaran 2020/2021 pada tahap 

uji validitas oleh ahli media. 

4. Mengetahui tingkat kelayakan pada pengembangan modul matematika 

bermuatan High Order Thinking Skill (HOTS) menggunakan metode 

pembelajaran Scaffolding pada materi Sistem Persamaan Linear Tiga 

Variabel (SPLTV) Kelas X SMA Negeri 10 Banjarmasin tahun pelajaran 

2020/2021 pada tahap uji validitas oleh ahli soal HOTS dan metode 

pembelajaran Scaffolding. 
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5. Mengetahui tingkat kelayakan pada pengembangan modul matematika 

bermuatan High Order Thinking Skill (HOTS) menggunakan metode 

pembelajaran Scaffolding pada materi Sistem Persamaan Linear Tiga 

Variabel (SPLTV) Kelas X SMA Negeri 10 Banjarmasin tahun pelajaran 

2020/2021 berdasarkan angket respon siswa. 

D. Signifikansi Penelitian 

 Adapun signifikansi atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan perkembangan bagi 

pendidikan di Indonesia dalam hal ilmu pengetahuan dan keguruan, 

khususnya dalam pembelajaran matematika. 

b. Secara Praktis 

1. Bagi Guru 

Dengan dijadikan motivasi untuk menerapkan pembelajaran aktif yang 

mampu mendapat perhatian siswa. 

2. Bagi Siswa 

1) Dapat meningkatkan semangat belajar siswa dalam mata pelajaran 

matematika. 

2) Dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan 

sehingga siswa tidak merasa jenuh dengan bantuan Metode 
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Pembelajaran Scaffolding ketika siswa mengerjakan soal yang terdapat 

dalam modul yang mendorong siswa berpikir kritis. 

3) Dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam memahami mata 

pelajaran matematika materi SPLTV (Sistem Persamaan Linier Tiga 

Variabel) yang dipandang sebagai mata pelajaran yang membosankan. 

4) Meningkatkan konsentrasi dan keaktifan siswa.  

3. Bagi Sekolah 

Memberikan pengaruh besar dalam pembelajaran di sekolah, terutama 

dalam pembelajaran matematika. Dapat memberikan sumbangan positif untuk 

sekolah dan menjadi masukan dan upaya sosialisasi bahan ajar matematika 

berupa modul bermuatan High Order Thinking skill (HOTS) atau kemampuan 

berpikir tingkat tinggi siswa sebagai media pembelajaran. 

E. Definisi Operasional dan Lingkup Pembahasan 

1. Definisi Operasional  

Adapun untuk memperjelas judul di atas, maka penulis memberikan definisi 

operasional sebagai berikut: 

a. Metode penelitian dan pengembangan (Research and Development) 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mencari, merumuskan, 

memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, dan menguji keefektifan 

produk. 

b. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik 

tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang 

memungkinkan peserta didik untuk belajar. 
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c. Modul adalah suatu pedoman bahan ajar yang digunakan oleh peserta didik 

dalam proses pembelajaran yang tersusun secara sistematis, operasional, 

serta terarah sehingga peserta didik dapat belajar secara mandiri yang dapat 

membantu peserta didik memahami tujuan belajar dengan seperangkat 

pengalaman belajar yang terencana 

d. Modul yang dikembangkan berbasis HOTS berisi materi Sistem Persamaan 

Linear Tiga Variabel. Soal-soal evaluasi yang diberikan berupa soal-soal 

yang mendorong siswa untuk: menganalisis permasalahan, menyimpulkan 

dan mencipta sesuatu. 

e. HOTS adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang ada pada indikator 

kognitif C4-C6, yaitu: menganalisis, menyimpulkan dan mencipta. 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau dalam bahasa umum dikenal 

sebagai Higher Order Thinking Skills (HOTS), dimana peserta didik mampu 

menggunakan konsep-konsep yang mereka temukan sendiri agar mereka 

mudah memahami dan mengingatnya. 

f. Metode pembelajaran Scaffolding yaitu metode pembelajaran yang 

menekankan pada interaksi dalam proses belajar dengan pertolongan orang 

dewasa, dimana anak dapat melakukan dan memahami lebih banyak hal 

dibandingkan dengan jika anak hanya belajar sendiri. Pembelajaran akan 

terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum dipelajari 

namun tugas-tugas ini berada dalam zone of proximal development mereka. 

g. SPLTV merupakan singkatan dari Sistem Persamaan Linier Tiga Variabel. 

SPLTV merupakan suatu sistem yang terdiri atas tiga persamaan linier yang 
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mempunyai tiga variabel. Penyelesaian soal-soal cerita terkait SPLTV 

menggunakan beberapa metode diantaranya adalah metode eliminasi, 

subtitusi, dan gabungan keduanya serta metode determinan. 

h. Siswa Kelas X SMA Negeri 10 Banjarmasin yang dimaksud disini adalah 

Siswa Kelas X SMA Negeri 10 Banjarmasin tahun ajaran 2020/ 2021. 

2. Lingkup Pembahasan 

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas, maka bahasan dalam penelitian 

ini dibatasi sebagai berikut: 

a. Peneliti mengembangakan modul matematika berbasis High order Thinking 

Skill (HOTS) menggunakan metode pembelajaran Scaffolding pada materi 

Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) di Kelas X SMA Negeri 

10 Banjarmasin. 

b. Keberhasilan peneliti dilihat dari tingkat kelayakan dan tercapainya produk 

berupa modul, lembar evaluasi peserta didik (LKPD) dan lembar penilaian. 

F. Alasan Memilih Judul 

 Adapun alasan yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian ini 

adalah:  

1. Mengingat pentingnya suatu metode pembelajaran dalam pembelajaran 

matematika sebagai pedoman guru dalam upaya mencapai tujuan yang 

diinginkan yaitu siswa mampu memecahkan masalah pada soal High 

Order Thinking Skills (HOTS) dalam kegiatan belajar mengajar. 
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2. Mengingat bahwa pembelajaran yang berlangsung di kelas masih kurang 

bervariasi. 

3. Penulis ingin mencoba mengembangakan modul matematika berbasis 

High Order Thinking Skill (HOTS) menggunakan metode pembelajaran 

Scaffolding pada siswa kelas X SMA Negeri 10 Banjarmasin dengan 

harapan mampu membantu siswa dalam pemecahan masalah soal tipe 

High Order Thinking Skills (HOTS) pada bahan ajar berupa modul yang 

disediakan dan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa terutama dalam 

pembelajaran matematika serta pemahaman siswa terhadap konsep materi 

pembelajaran. 

4. Sepengetahuan penulis, belum ada yang melakukan penelitian tentang 

pengembangan modul berbasis High Order Thinking Skill (HOTS) 

menggunakan metode pembelajaran Scaffolding pada materi Sistem 

Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) di SMA Negeri 10 

Banjarmasin. 

G. Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan diambil dari penelitian terdahulu sebagai 

rujukan dan pembanding dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Skripsi oleh Latifah Nuraini dengan judul “Pengembangan Modul Matematika 

dengan Pendekatan Pemecahan Masalah Sebagai Sumber Belajar Siswa Kelas 

VII SMP”, berdasarkan penelitian tersebut didapat kesimpulan bahwa berdasar 

tiga kriteria modul matematika yaitu kevalidan, kepraktisan dan keefektifan 
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dapat disimpulkan bahwa modul yang dikembangkan memenuhi standar 

minimal kualitas modul. Kevalidan modul pada aspek materi dan aspek 

tampilan berkriteria baik sehingga berkualitas valid, kepraktisan modul 

berkriteria baik sehingga berkualitas praktis, dan keefektifan tinggi sehingga 

modul efektif untuk pembelajaran matematika. Perbedaan penelitian oleh 

Latifah Nuraini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah penelitian 

Latifah Nuraini tersebut merupakan pengembangan modul dengan 

menggunakan pendekatan pemecahan masalah sebagai sumber belajar siswa. 

2. Skripsi oleh Merlin Yuniar dengan judul “Pengembangan Modul Pembelajaran 

dengan Scaffolding pada Problem Based Learning (PBL) untuk Materi Operasi 

Hitung Pecahan Kelas V SD/ MI”, berdasarkan penelitian tersebut didapat 

kesimpulan bahwa Karakteristik modul pembelajaran dengan Scaffolding pada 

PBL untuk materi operasi hitung pecahan menekankan pendidik untuk dapat 

menyampaikan materi dengan baik pada saat proses pembelajaran berlangsung 

dengan bantuan secara bertahap didalamnya yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari. Hasil pengembangan modul pembelajaran dengan Scaffolding pada 

PBL untuk materi operasi hitung pecahan yang dikembangkan peneliti sangat 

layak untuk digunakan, sesuai dengan validasi yang dilakukan oleh ahli media, 

ahli materi, dan praktisi pendidikan. Hasil penilaian pada ahli media mencapai 

kriteria sangat layak dengan skor kualitas 3.47. Hasil penilaian pada ahli materi 

mencapai kriteria sangat layak dengan  skor kualitas 3.71. Dan hasil respon 

praktisi pendidik pendidikan mencapai kriteria sangat layak dengan skor 

kualitas 3.62. Perbedaan penelitian oleh Merlin Yuniar dengan penelitian yang 
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dilakukan penulis ialah pengembangan produk oleh merlin Yuniar berupa 

modul pada penelitian ini menggunakan Scaffolding pada Problem Based 

Learning (PBL). 

3. Skripsi oleh Felicia Emmanuela dengan judul “Pengembangan Modul 

Pembelajaran Matematika Berbasis HOTS pada Topik Segiempat”, 

berdasarkan penelitian tersebut didapat kesimpulan bahwa hasil uji coba 

terbatas dari penggunaan modul pembelajaran matematika berbasis HOTS pada 

topik segiempat menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan pada 

penelitian ini efektif membantu peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran 

berbasis HOTS, dengan persentase untuk tes hasil belajar sebesar 79,33% 

dengan kategori baik dan persentase untuk kuesioner respon peserta didik 

sebesar 77,9% dengan kategori baik. Perbedaan penelitian oleh Felicia 

Emmanuela dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah pengembangan 

produk oleh Felicia Emmanuela berupa modul pada penelitian ini hanya 

mengembangkan modul pembelajaran matematika berbasis HOTS pada materi 

segiempat . 

4. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Anisah dan Sri Lastuti dengan judul 

“Pengembangan Bahan Ajar Berbasis HOTS untuk Meningkatkan Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Mahasiswa”, berdasarkan penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar berbasis HOTS dengan 

menggunakan prosedur ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, Evaluation) dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis mahasiswa. Selain itu diperoleh juga hasil bahwa bahan 
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Ajar berbasis HOTS dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis mahasiswa dengan rata-rata peningkatan dari 57,50 menjadi 87,90, 

dari hasil uji validitas oleh para ahli baik ahli media maupun ahli materi dapat 

disimpulkan bahan Ajar berbasis HOTS dinyatakan valid dengan nilai rata-rata 

78 atau dengan kategori baik atau valid. Artinya bahan Ajar berbasis HOTS 

layak digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis mahasiswa. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Anisah dan 

Sri Lastuti dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah mereka 

mengembangkan bahan ajar berbasis HOTS untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis mahasiswa. 

H. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan meliputi: 

 BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional dan lingkup 

pembahasan, alasan memilih judul serta sistematika penulisan. 

 BAB II Landasan teori yang berisi pengertian bahan ajar, pengertian 

modul, pengertian high order thinking skill atau HOTS dan pengertian metode 

pembelajaran Scaffolding, serta materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel, 

dan kerangka berpikir. 

 BAB III Metode Penelitian yang berisi beberapa subbab yaitu desain 

penelitian pengembangan, prosedur penelitian pengembangan, Tempat dan waktu 

penelitian, jenis penelitian dan metode penelitian, dan teknik analisis data. 
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  BAB IV Laporan hasil penelitian yang berisikan deskripsi lokasi 

penelitian, deskripsi kegiatan pembelajaran dengan metode Scaffolding, pembahasan 

hasil penelitian. 

  BAB V Penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


