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Abstrak 

 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan model 

pengembangan Thiagarajan, tanpa tahap penyebaran. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengembangan Lembar Kegiatan 

Siswa (LKS) dengan pendekatan PMRI pada SPLDV, dan menghasilkan 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dengan pendekatan PMRI pada SPLDV 

yang baik. LKS yang baik adalah LKS yang memenuhi kriteria valid, 

praktis dan efektif. 

 

Kata Kunci : LKS, pendekatan PMRI, SPLDV 

 

Abstract 

 

This research is a developmental research using Thiagarajan development 

model, without the dissaminate step. This research purpose is to describe 

the development process students worksheet using PMRI approach on 

SPLDV  and generate worksheets that good approaches PMRI on the 

materials of SPLDV. A good student’s worksheet is a student’s worksheet 

that satisfies of criteria such as valid, practical and effective. 
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Pendahuluan 

Menurut Gagne (dalam Sanjaya, 2008:213) menyatakan bahwa “instruction is a 

set of event that effect learners in such a way that learning is facilitated”. Mengajar 

merupakan bagian dari pembelajaran, dimana guru lebih ditekankan kepada bagaimana 

merancang berbagai sumber dan fasilitas yang tersedia untuk digunakan atau 

dimanfaatkan siswa dalam mempelajari sesuatu. Siswa diposisikan sebagai subjek 

belajar yang memegang peran utama. Akan tetapi, hal itu berbeda dengan  situasi dan 

kondisi pembelajaran matematika di kelas selama ini, dimana pembelajaran masih 

berpusat pada guru.  Hal ini sesuai dengan pendapat Kesuma (2010:56) yang 

menyatakan bahwa sampai saat ini pembelajaran matematika masih didominasi oleh 

kelas yang terfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan. Kondisi 

pembelajaran matematika seperti itu membuat siswa kesulitan untuk memahami materi 

yang diajarkan karena kurangnya kesempatan untuk berperan aktif saat kegiatan 

pembelajaran. 

Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan penggunaan 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dengan pendekatan PMRI. LKS adalah lembaran-

lembaran yang berisi soal-soal yang harus dikerjakan siswa sebagai sarana untuk 

memahami materi dengan lebih mudah secara mandiri. LKS memudahkan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, membantu siswa dalam belajar dan memahami materi 

pembelajaran (Depdiknas, 2008:13). 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 

matematika adalah pendekatan  Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI). Di 

dalam PMRI, pembelajaran harus dimulai dari sesuatu yang riil sehingga siswa dapat 

terlibat dalam proses belajar (Hadi, 2005: 37). Masalah-masalah di dunia nyata 

digunakan sebagai titik awal untuk pengembangan ide dan konsep matematika sehingga 

LKS yang akan dibuat berorientasi pada matematisasi pengalaman sehari-hari 

(mathematize of everyday experience) dan membangun matematika dari kehidupan 

sehari-hari. 

Pendekatan PMRI memiliki 3 prinsip yaitu, (1) penemuan terbimbing melalui 

matematisasi (Guided reinvention through Mathematization), (2) fenomena mendidik 

(Didacitical Phenomenology), (3) model-model siswa sendiri (Self-develoved models). 
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Dan 5 karakteristik yaitu, (1) penggunaan masalah kontekstual, (2) Penggunaan model, 

(3) penggunaan produksi dan konstruksi, (4) interaktivitas, (5) jalinan antar unit 

matematika. 

Sembiring (dalam Fachrudin, Ilma & Darmawijoyo, 2014) menyatakan bahwa 

pembelajaran dengan pendekatan PMRI akan memiliki beberapa karakter, yaitu: 

 Siswa lebih aktif berpikir 

 Konteks dan bahan ajar terkait langsung dengan lingkungan sekolah dan siswa 

 Peran guru lebih aktif dalam merancang bahan ajar dan kegiatan kelas. 

Penelitian ini termasuk penelitian pengembangan karena peneliti 

mengembangkan LKS dengan pendekatan PMRI pada sistem persamaan linear dua 

variabel. Model pengembangan yang digunakan mengacu pada model pengembangan 

pendidikan umum yang dikemukakan oleh Sivasailam Thiagarajan dalam Hobri 

(2010:12-16). Langkah-langkah pengembangan perangkat pembelajaran dengan model 

4-D terdiri atas 4 tahap yang dimodifikasi menjadi 3-D yaitu Define (Pendefinisian) 

yang bertujuan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran. 

Design (Perancangan) bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran dan LKS. 

Develop (Pengembangan) bertujuan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang 

sudah direvisi berdasarkan masukan dari para pakar. Tahap ini meliputi validasi 

perangkat yaitu perangkat pembelajaran yang telah divalidasi, kemudian direvisi sesuai 

dengan saran dari validator yang akan diuji cobakan di kelas agar diperoleh hasil 

sebagaimana yang diharapkan. 

Kriteria yang digunakan untuk mengembangkan lembar kerja siswa dengan 

menggunakan pendekatan PMRI mengikuti kriteria kualitas dari bahan berdasarkan oleh 

Nieveen (dalam Dhany & Salmah, 2013) jika memenuhi aspek-aspek berikut: 

1. Validitas 

2. Kepraktisan 

3. Efektivitas 

Tahap pendefinisian yang terdiri dari analisis awal akhir, analisis siswa, analisis 

konsep, analisis tugas, perumusan tujuan pembelajaran. Tahap perancangan tediri dari 
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pemilihan format LKS dan desain awal LKS. Tahap pengembangan derdiri dari validasi 

LKS dengan pendekatan PMRI dan uji coba terbatas 

Prosedur dalam penelitian ini antara lain persiapan peneliti dan pelaksanaan uji coba 

terbatas. Terdapat empat instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu lembar 

validasi LKS, lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, lembar angket respons 

siswa, dan Tes Hasil Belajar (THB). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain data validasi LKS, data observasi keterlakasanaan 

pembelajaran data hasil belajar siswa, data respons siswa. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu analisis kevalidan LKS, analisis kepraktisan LKS, dan analisis 

keefektifan LKS yang terdiri dari respon siswa dan ketuntasan belajar. Kriteria 

ketuntasan belajar yang menyatakan bahwa siswa dikatakan tuntas jika skor siswa 

tersebut ≥75 dari skor maksimal 100.  

Objek dalam penelitian ini adalah LKS dengan pendekatan PMRI pada sistem 

persamaan linear dua variabel. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas IX-A MTs Negeri Sidoarjo yang berjumlah 32 orang. Kelas IX dipilih sebagai 

subjek penelitian dikarenakan pada saat penelitian dilaksanakan pembelajaran 

matematika pada siswa kelas VIII belum sampai pada materi SPLDV. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Tahap Pendefinisian 

a. Analisis awal akhir, Kurikulum yang berlaku di MTsN Sidoarjo adalah KTSP. 

Permasalahan yang ditemukan pada pembelajaran matematika adalah kondisi 

pembelajaran dikelas yang terfokus pada guru, siswa kurang berperan aktif dalam 

pembelajaran dan konsep dijejalkan langsung secara verbal sehingga 

pembelajaran kurang bermakna yang mengakibatkan siswa kesulitan dalam 

memahami materi. Solusi yang dapat digunakan adalah dengan penggunaan LKS 

dengan pendekatan PMRI karena LKS dapat membantu siswa dalam memahami 

materi dengan lebih mudah secara mandiri. 

b. Analisis siswa, Siswa kelas VIII telah mendapat pengetahuan materi prasyarat 

sistem persamaan linear dua variabel diantaranya aljabar, persamaan linear satu 

variabel dan persamaan garis lurus. Memiliki kemampuan akademik yang 
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heterogen. Menurut Piaget, perkembangan kognitif siswa kelas VIII termasuk 

dalam tahap operasional formal (usia 11-18 tahun) dimana siswa sudah mampu 

berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berfikir “kemungkinan”. 

c. Analisis konsep, konsep utama yang diajarkan adalah PLDV dan SPLDV. 

d. Analisis tugas, tugas yang akan diberikan adalah dengan mengerjakan LKS 

dengan pendekatan PMRI pada materi SPLDV yang telah dikembangkan oleh 

peneliti. 

e. Perumusan tujuan pembelajaran, (1) siswa dapat menjelaskan pengertian dari 

persamaan linear dua variabel, (2) siswa dapat menjelaskan pengertian dari sistem 

persamaan linear dua variabel, (3) siswa dapat menentukan himpunan 

penyelesaian dari persamaan linear dua variabel, (4) siswa dapat menentukan 

himpunan penyelesaian dari dari sistem persamaan linear dua variabel, (5) siswa 

dapat menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel 

menggunakan metode substitusi, eliminasi dan grafik.   

2. Tahap Perancangan 

a. Pemilihan format, format LKS berpedoman pada langkah kerja penyusunan LKS 

menurut Depdiknas (2008). 

b. Desain awal LKS, LKS dengan pendekatan PMRI yang dikembangkan oleh 

peneliti terdiri dari dua LKS. LKS pertama tentang menemukan konsep sistem 

persamaan linear dua variabel. LKS ke dua tentang penyelesaian sistem 

persamaan linear dua variabel. 

Berikut beberapa cuplikan desain awal LKS. 
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Gambar 1 Cuplikan ke-1 LKS 
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Gambar 2 Cuplikan ke-2 LKS 

3. Tahap Pengembangan 

a. Validasi LKS dengan pendekatan PMRI, validasi LKS dilakukan oleh dua orang 

validator yang terdiri dari (1) Intan Bigita K. M.Pd (Dosen Matematika STKIP 

PGRI Sidoarjo), (2) Zaini Tamam S.Pd (Guru Matematika MTs Negeri Sidoarjo). 

Teknik validasi dengan meminta para ahli untuk memberi penilaian dengan 

mengisi lembar validasi dan memberi koreksi dari LKS dengan pendekatan PMRI 

yang dikembangkan. Hasil validasi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

revisi dan penyempurnaan LKS yang dikembangkan. 

b. Uji coba terbatas, ujicoba terbatas LKS dengan pendekatan PMRI menggunakan 

Draft II dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji kepraktisan dan keefektivan 

LKS yang dikembangkan. Subyek dalam uji coba terbatas seharusnya adalah 
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siswa kelas VIII MTs Negeri Sidoarjo tetapi karena pada saat penelitian dilakukan 

materi sistem persamaan linear dua variabel belum waktunya diajarkan dikelas 

VIII maka,. setelah berdiskusi dengan dosen pembimbing serta guru matematika 

MTs Negeri Sidoarjo akhirnya diputuskan bahwa penelitian dilakukan di kelas 

IX-A MTs Negeri Sidoarjo. Uji coba ini dilaksanakan pada tanggal 14,16 dan 19 

September 2015. 

Hasil validasi menunjukkan LKS dengan pendekatan PMRI termasuk dalam 

kategori valid dengan rata-rata total validitas sebesar 3,823 dengan penilaian secara 

umum termasuk dalam kriteria dapat digunakan dengan sedikit revisi. Validator juga 

memberi saran dan komentar terhadap LKS dengan pendekatan PMRI yang 

dikembangkan. Adapun komentar dan saran dari validator dari validator pertama yaitu 

mengenai penulisan indikator pembelajaran yang salah dan kurang adanya interaktivitas 

dalam LKS. Komentar dan saran dari validator ke dua yaitu yaitu mengenai penulisan 

indikator pembelajaran yang salah. Hasil validasi dan saran terhadap LKS yang 

dikembangkan digunakan sebagai acuan untuk merevisi LKS Draft I menjadi Draft II 

sebelum digunakan untuk uji coba terbatas. 

Pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan LKS yang dikembangkan 

termasuk dalam kategori baik dengan rata-rata total hasil observasi keterlaksanaan 

pembelajaran sebesar 3,79. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

menggunakan LKS dengan pendekatan PMRI dapat terlaksana dengan baik. 

Ketuntasan individu yang didapat sebesar 90,625% siswa mendapat skor ≥75. Jadi, pada 

penelitian ini ketuntasan klasikal dapat tercapai. Hasil data respons siswa terhadap LKS 

dengan pendekatan PMRI secara keseluruhan didapatkan rata-rata keseluruhan nilai 

respons siswa sebesar 70,53%. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

LKS dengan pendekatan PMRI pada SPLDV untuk SMP Kelas VIII yang telah 

dikembangkan termasuk dalam kategori baik karena memenuhi kriteria valid, praktis, 

dan efektif. 
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