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I. Abstrak 

Penulisan abstrak oleh peneliti cukup lengkap. Dalam abstrak tersebut termuat 

tujuan penelitian, langkah-langkah penelitian, hasil penelitian, dan latar belakang 

penelitian yang didasarkan pada hasil penelitian.   

II. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Latar belakang pada penelitian ini mengangkat alasan diadakannya Penelitian dan 

Pengembangan mengenai model pembelajaran matematika berpendekatan tematik 

berorientasi pemecahan masalah terbuka pada sekolah dasar di Bali. Peneliti 

menyatakan bahwa pembelajaran matematika di Indonesia masih didominasi oleh 

aktivitas latihan untuk pencapaian mathematical basic skills semata. Sehingga 

prestasi dan minat belajar matematika rendah. Sedangkan basic skill saja belumlah 

cukup untuk dijadikan modal dalam menghadapi era globalisasi yang 

membutuhkan kemampuan high order competencies. Kemampuan berpikir kritis, 

kreatif, dan produktif sangat penting dalam menganalisis, mensintesis, dan 

mengevaluasi segala argumen untuk membuat keputusan yang rasional dan 

bertanggung jawab. Kemampuan matematis seperti itu dapat dijumpai pada 

aktivitas pemecahan masalah tematik kontekstual dan terbuka dengan 

mengonstruksi segala kemungkinan jawaban yang masuk akal beserta segala 

kemungkinan prosedur dan argumentasinya. 

Dalam memaparkan latar belakang tersebut, alur berpikir peneliti dapat 

dimengerti, tetapi kelemahannya adalah peneliti tidak menyertakan bukti autentik 

berupa data empiris yang up to date untuk lebih meyakinkan pembaca mengenai 
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kondisi yang dipaparkan. Selain itu, dalam pemaparan latar belakang tersebut, 

peneliti juga tidak menyantumkan pendapat atau hasil penelitian sebelumnya yang 

relevan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.  

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam laporan penelitian ini tidak tertulis secara eksplisit. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat penelitian dalam laporan penelitian ini tidak tertulis secara 

eksplisit.   

III. Kajian Teori 

Pada laporan penelitian dan pengembangan ini, peneliti tidak menyantumkan 

kajian teori atau karena memang menyesuaikan dengan format dari jurnal yang 

bersangkutan. 

IV. Prosedur Penelitian 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian dan 

pengembangan.  

B. Tahap Penelitian 

Peneliti sudah memaparkan tahap penelitian dengan lengkap. Hanya saja peneliti 

tidak menyebutkan secara eksplisit model menurut siapa yang digunakan dalam 

penelitian ini, seperti yang diketahui ada beberapa model tahap pengembangan 

menurut beberapa ahli.  

Penelitian dan pengembangan ini akan dilaksanakan peneliti selama 3 tahun 

dengan tahapan kerja penelitian meliputi: (1) analisis kebutuhan/persyaratan, (2) 

pengembangan prototipe pembelajaran beserta perangkatnya, dan (3) uji coba dan 

diseminasi prototipe pembelajaran beserta perangkatnya.  

Laporan penelitian ini merupakan laporan penelitian pada tahun pertama. Peneliti 

juga memaparkan tahapannya secara jelas, yang meliputi: (a) analisis need 

assessment, (b) studi pustaka, (c) studi komparasi, (d) expert judgment, dan (e) 

penyempurnaan.  
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Sampel pada penelitian ini meliputi 3 kabupaten yang ada di propinsi Bali yang 

dipilih secara purposif dengan kriteria perkembangan daerah, yaitu daerah maju 

yang diwakili oleh Kodya Denpasar, daerah sedang diwakili oleh kabupaten 

Buleleng, dan kabupaten Karangasem mewakili daerah belum berkembang.  

Selain itu, peneliti memaparkan kelima tahap penelitian pada tahun pertama ini 

dalam bentuk tabel secara jelas dimana masing-masing langkah dilengkapi dengan 

tujuan khusus, metode, tempat, dan hasil, sehingga memudahkan pembaca dalam 

memahaminya. 

V.  Hasil dan Pembahasan 

A. Hasil  

Peneliti memaparkan hasil studi lapangan dengan cukup jelas yang meliputi: (1) 

karakteristik siswa, (2) kompetensi guru, (3) karakteristik soal/masalah 

matematika, (4) perangkat pembelajaran, (5) masalah yang dihadapi, dan (6) 

kompetensi mahasiswa PGSD.  

Peneliti memaparkan masing-masing hasil studi lapangan tersebut dengan jelas 

yang dilengkapi dengan persentasi setiap data yang diperoleh. 

B. Pembahasan 

Peneliti memaparkan penjelasan dengan cukup jelas, karena mengulas satu persatu 

hasil studi lapangan yang diperoleh. Selain itu peneliti juga mengoneksikan hasil 

yang diperoleh dengan produk atau model apa yang akan dikembangkan 

berdasarkan data-data tersebut.   

VI.  Simpulan dan Saran 

Simpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Dalam laporan ini, peneliti 

menyajikan simpulan sebanyak sembilan poin, yang dibuat berdasarkan data hasil 

studi lapangan. Karena dalam laporan penelitian ini tidak disebutkan mengenai 

rumusan masalah penelitian, sehingga tidak dapat diketahui apakah simpulan yang 

dibuat sudah menjawab rumusan masalah dalam penelitian ataukah belum.  

Sedangkan saran yang disampaikan peneliti ada dua yaitu perlunya 

pengembangan model pembelajaran matematika dengan pendekatan tematik 
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berorientasi pemecahan masalah terbuka, dan diperlukan pengembangan 

perangkat pembelajaran yang sesuai. Masing-masing saran tersebut berhubungan 

dengan tahapan penelitian yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.   

VII.  Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka mungkin sudah sesuai dengan kaidah penulisan pada saat 

itu. Tetapi jika ditinjau sekarang dan mengacu pada aturan penulisan daftar 

pustaka menurut APA style, ada yang kurang sesuai, yaitu penulisan tahun terletak 

di dalam tanda kurung. Selain itu, rujukan-rujukan yang termuat dalam daftar 

pustaka tidak ada satu pun yang dituliskan oleh peneliti di dalam laporan 

penelitian.  


