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Abstrak 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan bertujuan untuk 

menghasilkan perangkat pembelajaran yang valid, praktis dan efektif 

berdasarkan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 

(PMRI). Pengembangan perangkat pembelajaran ini menggunakan model 

4-D yang dikemukakan oleh Thiagarajan, Semmel dan Semmel yang 

dimodifikasi terdiri dari empat tahap. Keempat tahap tersebut adalah 

tahap pendefinisian, tahap perancangan, tahap pengembangan dan tahap 

penyebaran. Namun pengembangan perangkat dalam penelitian ini 

dibatasi hingga tahap pengembangan saja. Berdasarkan hasil 

pengembangan perangkat pembelajaran matematika berupa Lembar 

Kerja Siswa (LKK) dengan pendekatan PMRI pada materi luas 

permukaan limas dan prisma tegak di kelas VIII MTs Sabilil Khoir 

Glagaharum Porong maka telah dihasilkan perangkat pembelajaran yang  

valid, praktis dan efektif. 

 

Kata Kunci : Penelitian pengembangan, LKK, PMRI, 4-D 

 

Abstract 

This research attemped to analyze the validity and simplecity of learning 

instrument. The learning effectifity was include student activities, respon, 

and final result along the learning process used mathematic of learning 

instrument which was developed with developing grup activity paper by 

the appoarch of PMRI on the curve materials. This research used 4-D 

model by  Thiagarajan, Semmel and Semmel, which was modified, on 4 

step is define step, design step, development step and disseminate step. 

But the development of this instruments were limited on development 

step. The instrument were just developed on grup activity sheet. 
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Pendahuluan 

 Begitu pentingnya pendidikan, maka setiap negara mempunyai strategi-strategi 

untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Maylia (2012), dikemukakan bahwa 

peningkatan kualitas manusia telah dicoba di dunia melalui proses pendidikan, karena 

pendidikan yang membuat kesejahteraan umat akan tercapai.Pendidikan sebagai bagian 

dari kebudayaan merupakan wadah untuk mencerdaskan bangsa, mengembangkan 

masyarakat dengan berbagai dimensinya seperti pengembangan nilai-nilai, pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap anak didik dalam masyarakat (Maylia, 2012:1). Salah satu 

strategi yang ditempuh oleh pemerintah yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan 

dan penyempurnaan pada kurikulum pendidikan yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP).  Menurut Sanjaya dalam Furghon (2012:1) KTSP merupakan 

kurikulum berorientasi pada pencapaian kompetensi, oleh karena itu kurikulum ini 

merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Pada KTSP 

kiprah guru lebih dominan untuk menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar dalam kurikulum, tetapi untuk proses pembelajaran guru hanya sebagai fasilitator 

dan peserta didik dapat belajar tanpa harus menunggu ceramah dari guru melainkan 

dapat memanfaatkan sumber-sumber belajar. 

Salah satu sumber belajar yang dapat digunakan adalah Lembar Kegiatan 

Kelompok (LKK).Dari kebanyakan permasalahan, masalah utama yang sering dihadapi 

dalam pendidikan matematika adalah rendahnya kemampuan pemahaman konsep siswa. 

Diasumsikan yang menjadi penyebab dari permasalahan tersebut yaitu pendekatan 

pembelajaran yang dipakaiselama ini masih menggunakan pendekatan tradisional yang 

menekankan pada latihan mengerjakan soal serta menggunakan rumus. Dampak dari 

pembelajaran mekanistik ini siswa akan menemukan kesulitan jika dihadapkan pada 

soal aplikasi atau soal yang berbeda dengan soal yang biasa dilatihkan.  

Berdasarkan pengalaman peneliti pada waktu Program Pengalaman Lapangan 

(PPL) di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sabilil Khoir Glagaharum Porong, pada siswa 

kelas VIII, kebanyakan siswa merasa kesulitan untuk mempelajari dan mengerjakan 

soal yang ada di Lembar Kerja Siswa (LKS). Hal ini disebabkan karena materi 

matematika yang ada di LKS bersifat abstrak. Lebih khusus dalam materi limas dan 
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prisma tegak, karena dalam pembelajarannya dibutuhkan pemahaman yang lebih, jika 

pemahaman kurang sempurna terhadap konsep-konsep materi, yang pada  akhirnya 

akan menghambat proses belajar selanjutnya. Untuk itu perlu dipikirkan LKK yang 

dapat mengurangi kesulitan-kesulitan siswa. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu 

dengan menyusun/ mengembangkan LKK yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-

hari, sehingga materi tersebut tidak bersifat abstrak. Pendekatan yang dapat 

menumbuhkan pemahaman tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari sangatlah diperlukan, sehingga  siswa-siswi dapat membangun berdasarkan 

penalaran mereka sendiri,  dan salah satu pendekatan pembelajaran matematika yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari adalah Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia (PMRI).  

 Menurut Freudenthal (Dalam Lestariningsih, 2012) terdapat tiga prinsip dalam 

mendesain pembelajaran berdasarkan PMRI dan kemudian diadopsi menjadi prinsip 

PMRI, yaitu: 1) Penemuan terbimbing dan matematisasi progresif (guided reinvention 

and progressive mathematizing). Berdasarkan prinsip penemuan kembali, siswa 

hendaknya diberikan kesempatan untuk mengalami proses yang sama saat konsep 

matematika ditemukan. Prinsip penemuan kembali juga bisa dilakukan dengan 

melakukan aktivitas penyelesaian masalah secara informal sebelum menggunakan 

prosedur secara formal. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengalami proses penemuan kembali (reinvention process) dari suatu konsep 

matematika. 2) Fenomenologi didaktik (didactical phenomenology). Konsep-konsep 

yang ada dalam matematika dibuat untuk mengatur fenomena-fenomena yang ada, baik 

fenomena yang berasal dari kehidupan sehari-hari maupun fenomena yang berasal dari 

matematika sendiri. Fenomenologi didaktik dari konsep matematika adalah sebuah 

analisis yang dilakukan pada konsep matematika dan dihubungkan dengan fenomena 

menarik yang lain. 3) Model yang dikembangkan sendiri (self-developed models). Peran 

dari prinsip pengembangan model sendiri adalah untuk menjembatani siswa dari situasi 

real atau kongkrit ke situasi abstrak, atau dari tahap informal matematika ke tahap 

formal matematika.  

 Aktivitas belajar matematika dengan menggunakan pendekatan PMRI dilakukan 

berdasarkan karakteristik-karakteristik PMRI yang diadopsi dari karakteristik-
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karakteristik dalam pendekatan RME. Treffers (Dalam Lestariningsih, 2012) 

menyatakan bahwa ada lima karakteristik RME dan di Indonesia menjadi karakteristik 

PMRI yaitu: 1)Eksplorasi fenomena atau penggunaan konteks (phenomenological 

exploration or the use of contexts). Pada waktu aktivitas pembelajaran pertama 

digunakan konteks kongkrit atau real sebagai dasar dalam kegiatan matematika 

(mathematical activity).2)Menggunakan model dan simbol untuk metematisasi progesif 

(using models and symbols for progressive mathematization). 

 Karakteristik kedua dari PMRI berfungsi untuk menjembatani dari tahap 

kongkrit ke tahap yang lebih formal dengan menggunakan model dan simbol. 

3)Menggunakan konstruksi dan produksi siswa sendiri (using students’ own 

construction and production). Setiap siswa boleh menggunakan strategi mereka sendiri 

dalam setiap aktivitas. Dalam aktivitas menggambar dan ditempel pada bingkai 

berdasarkan berdasarkan nama bangun yang sesuai.4)Interaktivitas (interactivity)  

Kegiatan pembelajaran PMRI yang dilakukan siswa bisa dilihat sebagai proses 

individu dan sekaligus proses sosial. Sebagai akibatnya, interaksi sosial akan muncul 

dalam kelas dan menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan pembelajaran. 

5)Keterkaitan (intertwining). Keterkaitan menjadikan terintegrasinya berbagai topik 

matematika dalam satu aktivitas. Aktivitas-aktivitas dalam pembelajaran dengan 

konteks dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan 

materi. 

 LKK  merupakan lembar kerja bagi siswa baik dalam kegiatan intrakurikuler 

maupun kokurikuler untuk mempermudah pemahaman terhadap materi pelajaran yang 

didapat (Fahrie, 2012:1). LKK sebagai alat bantu pengajaran akan dapat mengaktifkan 

siswa. Dalam hal ini, sesuai dengan pendapat Tim Instruktur Pemantapan Kerja Guru 

(PKG)(Sanjaya, 2011:3), menyatakan secara tegas “salah satu cara membuat siswa aktif 

adalah dengan menggunakan LKS”.LKS  adalah media belajar yang diberikan oleh guru 

kepada setiap siswa dalam suatu kelas untuk melakukan kegiatan belajar mengajar 

(Fahrie, 2012:2).Menurut tim instruktur PKG (dalam Sanjaya, 2011:4), manfaat LKK, 

antara lain: (a) Sebagai alternatif guru untuk mengarahkan pengajaran atau 

memperkenalkan suatu kegiatan tertentu, (b) Dapat mempercepat proses belajar 

http://www.sarjanaku.com/2011/07/contoh-proposal-kegiatan-usaha-skripsi.html
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mengajar dan hemat waktu mengajar, (c) Dapat mengoptimalkan alat bantu pengajaran 

yang terbatas karena siswa dapat menggunakan alat bantu secara bergantian. 

 Langkah-langkah dalam penyusunan LKK menurut Depdiknas (Dalam 

Yuniastutik, 2011) adalah: a) Analisis Kurikulum bertujuan  untuk menentukan materi-

materi mana yang menentukan bahan ajar LKS. b) Menyusun Peta Kebutuhan LKK 

untuk mengetahui jumlah kebutuhan LKK dan urutanya. c) Menetapkan judul-judul 

LKK sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) materi pokok dan pengalaman siswa.. d) 

Penulisan LKK dengan langka-langka penulisan LKK adalah sebagai berikut : (1) 

Perumusan Kompetensi dasar yang harus dikuasai, (2) Menentukan alat penilaian, (3) 

Menyusun materi dari berbagai sumber, (4) Memperhatikan struktur LKK. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 Penelitian ini tergolong jenis penelitian pengembangan , yaitu pengembangan 

LKK dengan pendekatan PMRI. Model pengembangan yang di gunakan adalah model 

pengembangan perangkat menurut Thiagarajan, yaitu model 4-D yang terdiri dari 4 

tahap pengembangan yaitu pendefinisian (Define), perancangan (Design), 

pengembangan (Develop) , dan penyebaran (Determinate). Dalam penelitian ini 

dilakukan hanya sampai tahap pengembangan saja. 

 Tahap pendefinisian ini bertujuan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-

syarat pembelajaran.Ada 5 langkah pada tahap ini yaitu: 

a. Analisis Awal-Akhir, kegiatan analisis awal-akhir dilakukan untuk menetapkan 

masalah dasar yang diperlukan dalam pengembangan perangkat pembelajaran. 

b. Analisis siswa, merupakan telaah tentang karakteristik siswa yang sesuai dengan 

rancangan dan pengembangan perangkat pembelajaran. Karakteristik ini 

meliputi latar belakang pengetahuan dan perkembangan kognitif siswa. 

c. Analisis konsep, analisis ini merupakan dasar dalam menyusun tujuan 

pembelajaran. 

d. Analisis tugas, pengidentifikasian tugas/ keterampilan-keterampilan utama yang 

dilakukan siswa selama pembelajaran. 

e. Perumusan tujuan pembelajaran, tahap ini dilakukan untuk merumuskan hasil 

analisis tugas dan analisis konsep menjadi indikator pencapaian hasil belajar.  
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 Tahap Perencanaan ini terdapat dua buah kegiatan yaitu  pemilihan format LKK 

dan desain awal LKK (draft-1). Tahap Pengembangan ini dilakukan dengan cara 

a. Validasi LKK yang dilakukan oleh 3 validator yaitu 1 orang dosen pendidikan 

matematika STKIP PGRI Sidoarjo dan 2 orang guru matematika. 

Adapun hasil validasi LKK dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. 

Tabel 1. Hasil Validasi LKK 

Aspek Kriteria 

Validator 

Rata-

rata 

Rata-

rata 

tiap 

aspek 

Rata-

rata 

total 
1 2 

I. Format - Kejelasan petunjuk pengerjaan 3 4 3,5 3,5 

3,2 

II. Bahasa - Kebakuan bahasa 

-Kemudahan siswa dalam 

memahami bahasa yang 

digunakan 

-Kesederhanaan /kejelasan 

struktur kalimat 

- Kalimat soal tidak mengandung 

soal ganda 

- Pengorganisasian sistematis 

2 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

3 

 

 

3 

 

4 

 

3 

2,5 

3 

 

 

3 

 

3,5 

 

3 

3 

III. Isi - Kebenaran materi 

-Kesesuaian LKK dengan 

kemampuan siswa 

- Format LKK untuk mendorong 

mengkonstruksi sendiri konsep 

yang ditemukan 

- Pertanyaan mendukung konsep 

- LKK mudah menggambarkan 

materi yang realistik 

3 

3 

 

3 

 

 

3 

3 

4 

2 

 

3 

 

 

3 

4 

3,5 

2,5 

 

3 

 

 

3 

3,5 

3,1 

    

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas didapat rata-rata total validator adalah  3,2. 

Berdasarkan kriteria rata-rata total validitas pada bab III maka dapat dikatakan 

bahwa LKK yang dikembangkan valid. Berdasarkan lembar yang telah 

divalidasi oleh validator (lampiran 2a dan 2b) didapat bahwa semua validator 

menyatakan bahwa LKK yang dikembangkan dapat digunakan dengan sedikit 

revisi. Berdasarkan kriteria kepraktisan pada bab III maka dapat dikatakan 

bahwa LKK yang dikembangkan praktis. 
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b. Uji coba terbatas, dilakukan selama 3 kali pertemuan dengan masing–masing 

pertemuan selama 2 jam pelajaran (80 menit). Pada pertemuan pertama siswa 

mengerjakan LKK untuk materi luas permukaan  limas. Pada pertemuan kedua 

siswa mengerjakan LKK untuk materi Luas Permukaan prisma.  Pada pertemuan 

ketiga siswa mengerjakan tes hasil  belajar dan mengisi angket respon siswa. 

Setelah itu melakukan analisis terhadap  hasil uji coba. 

c. Analisis hasil uji coba, di lakukan setelah selesai melaksanakan uji coba 

terbatas. Pada penelitian ini data diperoleh dari validasi LKK, lembar  tes hasil 

belajar dan angket respon siswa (quisioner).  

Hasil analisis respon siswa dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2. Respon siswa 

No. Pernyataan 
ΣR Jumlah 

siswa 
% NRS Kriteria 

SS S TS STS 

1. Tampilan LKK menarik 5 14 2  21 78,57 Kuat 

2. Petunjuk dalam LKK jelas 

dan mudah dipahami 

4 17 1  21 82,14 Sangat 

Kuat 

3. Bahasa yang digunakan 

dalam LKK mudah dipahami 

5 15 1  21 79,76 Kuat 

4. LKK membantu saya 

memahami materi yang 

dipelajari yaitu tentang luas 

permukaan prisma dan limas 

13 8   21 90,47 Sangat 

Kuat 

5. LKK ini menambah motivasi 

saya untuk belajar 

9 12   21 85,71 Sangat 

Kuat 

 Rata-rata 83,33% 

 

Berdasarkan hasil belajar siswa diperoleh bahwa ketuntasan siswa adalah 

sebesar 90,47% dan angket respon siswa mencapai 83,33% sehingga dapat dikatakan 

bahwa LKK yang dikembangkan efektif. 

Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar validasi LKK, lembar tes hasil 

belajar dan lembar angket respon siswa. Lembar validasi LKK merupakan lembar yang 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang penilaian para validator terhadap 

kevalidan dan kepraktisan LKK untuk menjadi acuan atau pedoman dalam merevisi 

LKK.Lembar tes hasil belajar di gunakan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap 
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materi limas dan prisma tegak.Lembar tes hasil belajar pada penelitian ini berupa soal 

uraian, disusun sesuai dengan indikator.Lembar angket respon siswa digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai pendapat siswa terhadap LKK.Lembar angket digunakan 

untuk mendukung kriteria keefektifan dari LKK. 

 

Simpulan 

Hasil pengembangan LKK dengan pendekatan PMRI pada materi limas dan 

prisma tegak adalah valid, praktis dan efektif. LKK ini disebut valid karena sebelum 

diujicobakan sudah divalidasi oleh 2 validator yakni 1 orang dosen matematika dan 1 

orang guru matematika (guru pamong). LKK ini dikatakan praktis karena dari hasil 

validasi oleh para validator menyatakan bahwa LKK yang dikembangkan dapat 

digunakan dengan sedikit revisi, maka sesuai pada BAB II LKK tersebut dikatakan 

praktis. LKK ini dikatakan efektif karena LKK yang dikembangkan peneliti 

mendapatkan jumlah rata-rata respon sebanyak 83,33% dari 21 siswa dan dari tes  hasil 

belajar siswa yang berjumlah 21 siswa menyatakan ketuntasan siswa secara klasikal 

adalah 90,47% sehingga dapat disimpulkan bahwa LKK yang dikembangkan efektif. 
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