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ABSTRACT 

 

 

LKPD DEVELOPMENT MODEL ACCELERATED INSTRUCTION 

 TEAM TO IMPROVE STUDENTS’ MATHEMATICAL 

COMMUNICATION SKILLS 

 

 

By  

 

A S T I N A 

 

Communication is one of the math skills that closely related to the characteristics 

of mathematics itself. One thing to be aware of teachers in developing 

mathematical communication skills of learners is work sheet. Therefore, this study 

aims to develop a mathematical work sheet valid, practical, and effective in terms 

of mathematical communication abilities of learners.  

This type of research was the research and development (R & D). Research 

procedure development model ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, and Evaluation). The subjects were 33 students of class VII  SMP 

Negeri 1 Way Panji, South Lampung. The research instruments were  interview, 

validation sheet work sheet, student questionnaire responses, and communication 

skills mathematical instruments.  

The results of this research and development are (1) the validity of work sheet is 

valid criteria in terms of assessment material aspects meet the criteria very well 

(3.83 out of a maximum score of 4.00) and the criteria of media aspects showed 

very well (3.58 out of a maximum score of 4, 00), (2) Practicality of practical 

teaching materials in terms of the students' responses showed good criteria 

(maximum score of 3.11 out of 4.00), and (3) the effectiveness of teaching materials 

in terms of reasoning ability students showed good criteria (72.72 %). 

 

Key Words: Mathematic Communication, Work sheet, Team Accelerated                           

Instruction 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAK 

 

 

PENGEMBANGAN LKPD DENGAN  MODEL  TEAM  ACCELERATED 

INSTRUCTION UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN   

KOMUNIKASI METEMATIS SISWA 

 

 

Oleh 

 

A S T I N A 

 

 

Komunikasi merupakan salah satu keterampilan matematika yang sangat erat 

kaitannya dengan karakteristik matematika itu sendiri.  Salah satu hal yang harus 

diperhatikan guru dalam mengembangkan kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik adalah LKPD. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan LKPD matematika yang valid, praktis, dan efektif ditinjau dari 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik. 

 

Jenis penelitian ini adalah research and development (R&D).  Prosedur penelitian 

menggunakan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, dan Evaluation).  Subjek penelitian ini adalah 33 siswa kelas VII 

SMP Negeri 1 Way Panji Lampung Selatan.  Instrumen penelitian ini terdiri atas 

pedoman wawancara, lembar validasi LKPD, angket respon siswa, dan instrumen 

kemampuan komunikasi matematis. 

 

Hasil penelitian dan pengembangan ini adalah (1) validitas LKPD memenuhi 

kriteria valid ditinjau dari penilaian aspek materi memenuhi kriteria sangat baik 

(3,83 dari skor maksimal 4,00) dan aspek media memenuhi kriteria sangat baik 

(3,58 dari skor maksimal 4,00), (2) Kepraktisan bahan ajar memenuhi kriteria 

praktis ditinjau dari respon siswa memenuhi kriteria baik (3,11 dari skor maksimal 

4,00), dan (3) efektivitas bahan ajar ditinjau dari kemampuan penalaran siswa 

memenuhi kriteria baik (72,72%). 

 

 

 

Kata Kunci: Komunikasi Matematika, LKPD, Team Accelerated Instruction 
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I. PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1   Latar Belakang Masalah 

 

Belajar pada hakekatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada 

di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada 

tujuan dan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu Sujana (Rusman, 

2011:1). Dalam pembelajaran guru adalah ujung tombak pertama dalam 

penyampaian informasi di dunia pendidikan. Dalam perkembangan dimana guru 

harus bersifat kreatif dan inofatif dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu 

dengan cara mengunakan model pembelajaran yang bervariasi agar peserta didik 

dapat menerima dengan suatu keadaan yang menyenangkan dan bermakna.  

 

Model pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dirancang atau 

dikembangkan dengan menggunakan pola pembelajaran tertentu. Pola 

dikembangkan yang dimaksud dapat mengembangkan kegiatan guru dan peserta 

didik dalam mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang 

menyebabkan terjadinya proses belajar. Pola pembelajaran menjelaskan 

karakteristik serentetan kegiatan yang dilakukan oleh guru-peserta didik. Pola 

pembelajaran dikenal dengan istilah sintaks menurut Bruce Joyce (Sutrisno, 

2008:21). 
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Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki peranan penting dalam 

kehidupan manusia, sehingga perlu diberikan kepada semua peserta didik untuk 

membekalinya dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan 

kreatif, serta kemampuan bekerja sama (BSNP, 2006). Tujuan umum 

pembelajaran matematika yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 tahun 2006 : 

(1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 

dalam pemecahan masalah; (2) menggunakan Pemahaman, dan pernyataan 

matematika; (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah; (4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, atau 

masalah; (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu dalam pemecahan masalah (Depdiknas, 2006). 

 

 

Lemahnya peserta didik dalam hal kemampuan pemahaman matematika akan 

mempengaruhi kemampuan dalam matematika itu sendiri. Hal ini sesuai dengan  

yang dikemukakan (Wahyudin, 1999) bahwa salah satu penyebab peserta didik 

lemah dalam matematika adalah kurang memiliki kemampuan pemahaman untuk 

mengenali konsep-konsep dasar matematika (aksioma, definisi, kaidah, dan 

teorema) yang berkaitan dengan pokok bahasan yang sedang dipelajari. 

 

Selain kemampuan pemahaman matematika, salah satu kemampuan lainnya yang 

perlu ditumbuh kembangkan pada diri peserta didik adalah kemampuan 

komunikasi matematis.  

Baroody (Ansari, 2003) menyebutkan paling tidak ada dua alasan penting 

mengapa komunikasi dalam pembelajaran matematika perlu ditumbuh 

kembangkan. Petama, matematika tidak hanya sekedar alat bantu berpikir, 

alat untuk menemukan pola, menyelesaikan masalah atau mengambil 

kesimpulan, akan tetapi metematika juga merupakan suatu alat yang tidak 

ternilai untuk mengkomunikasikan berbagai ide dengan jelas, dengan tepat, 

dan dengan ringkasan tepat jelas. Kedua, Pembelajaran matematika 

merupakan aktivitas sosial dan juga sebagai wahana interaksi antara peserta 

didik dengan peserta didik dan antara guru dengan peserta didik.  
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Selanjutnya Greenes dan Schulman (Ansari, 2003) mengatakan bahwa, 

komunikasi matematis merupakan: 

(1) kekuatan sentral bagi peserta didik dalam merumuskan konsep dan 

strategi matematika; (2) modal keberhasilan bagi peserta didik terhadap 

pendekatan dan penyelesaikan dalam ekspolarasi dan invetigasi matematis; 

(3) wadah bagi peserta didik dalam berkomunikasi dengan temannya untuk 

memperoleh informasi, membagi pikiran dan penemuan, curah pendapat, 

menilai dan mempertajam ide untuk meyakinkan yang lain. 

 

(Ansari, 2003) menyebutkan bahwa kemampuan pemahaman matematika 

merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi 

matematis. Dengan demikian kemampuan pemahaman matematis akan   

dibutuhkan dalam kemampuan komunikasi matematis. Hal ini dikarenakan peserta 

didik dapat mengebangkan kemampuan komunikasi matematis dengan baik 

apabila ia mempunyai kemampuan pemahaman matematis yang baik pula. Kaitan 

antara kemampuan pemahaman matematis dengan kemampuan komunikasi 

matematis dapat dipertegas bahwa, jika peserta didik telah memiliki kemampuan 

pemahaman terhadap konsep; prosedur; dan ide matematika, maka ia akan mampu 

menggunakannya untuk mengkomunikasikan ide; situasi; dan relasi matematika. 

 

Masalah utama dalam pembelajaran pada pendidikan formal (sekolah) adalah 

masih rendahnya daya serap peserta didik, termasuk dalam pembelajaran 

matematika. Sebuah laporan dalam studi TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) tahun 2011 menyatakan bahwa rata-rata skor 

matematika peserta didik, Indonesia berada di bawah rata-rata skor Internasional 

dan berada pada ranking 38 dari 42 negara dengan skor rata-rata 386 dimana rata-

rata TIMSS berkisar di skor 500. Relevan dengan pernyataan tersebut Program 

for International Student Assesment (PISA) tahun 2012 menyatakan bahwa 
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kemampuan peserta didik Indonesia dalam matematika memiliki rata-rata yang 

terendah pula. Dari 65 negara, Indonesia berada pada urutan 64. 

 

Proses pembelajaran hingga dewasa ini masih memberikan dominasi guru dan 

kurang memberikan akses bagi peserta didik untuk berkembang secara mandiri 

melalui penemuan dalam proses berpikirnya (Trianto, 2009).  

Dalam mengajarkan matematika, pembelajaran di kelas hampir selalu 

dilaksanakan secara konvensional dengan urutan sajian: (1) diajarkan 

teori/definisi/teorema melalui pemberitahuan, (2) diberikan dan dibahas 

contoh-contoh, kemudian (3) diberikan latihan soal. Akibatnya, sampai saat 

ini kualitas pembelajaran matematika di Indonesia masih rendah.  

 

(Schoenfeld, 2001) menyatakan bahwa pengajaran matematika secara 

konvensional mengakibatkan peserta didik hanya bekerja secara prosedural dan 

memahami matematika tanpa penalaran. Kondisi ini melahirkan anggapan bagi 

peserta didik bahwa belajar matematika tidak lebih dari sekedar mengingat.  

 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara terhadap peserta didik  SMP Negeri 1 

Way Panji, diperoleh data: (1) peserta didik masih cenderung menghafal rumus 

dalam pelajaran matematika, matematika sulit dan tidak bermanfaat dalam 

kehidupan mereka, (2) peserta didik masih kesulitan dalam menjawab soal-soal 

matematika pada ulangan harian dan pada ujian akhir semester, (3) sebagian 

peserta didik menyatakan bahwa soal-soal matematika monoton, tidak menarik, 

dan susah untuk dipahami. Dari informasi yang diperoleh, maka dapat diketahui 

bahwa tingkat kemampuan komunikasi matematika peserta didik masih relatif 

rendah. Untuk menumbuhkan kemampuan komunikasi matematika ini, perlu 

dirancang suatu pembelajaran yang membiasakan peserta didik untuk 

mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dan yang dapat mendukung serta 
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mengarahkan peserta didik pada kemampuan untuk berkomunikasi matematika, 

sehingga peserta didik lebih memahami konsep yang diajarkan serta mampu 

mengkomunikasikan ide atau gagasan matematikanya.  

 

Peningkatan kemampuan komunikasi peserta didik dapat dilakukan dengan 

mengadakan perubahan-perubahan dalam pembelajaran. Dalam hal ini, perlu 

dirancang suatu pembelajaran yang membiasakan peserta didik untuk 

mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, sehingga peserta didik lebih memahami 

konsep yang diajarkan serta mampu mengkomunikasikan pemikirannya baik 

dengan guru, teman maupun terhadap materi matematika itu sendiri. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman konsep dan 

kemampuan komunikasi matematika peserta didik adalah dengan menerapkan 

model pembelajaran yang relevan. 

 

Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang menempatkan peserta didik 

sebagai subjek pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. Suatu strategi 

pembelajaran efektif yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan kemampuan 

komunikasi matematika ini salah satunya adalah pembelajaran dengan pendekatan 

yang berpusat pada peserta didik sehingga peserta didik benar-benar terlibat 

secara aktif dalam proses pembelajaran. Adanya keterlibatan peserta didik secara 

aktif dalam proses pembelajaran tersebut mampu mendorong peserta didik untuk 

mendapatkan suatu pemahaman konsep atau prinsip matematika yang lebih baik 

sehingga peserta didik akan lebih tertarik terhadap matematika. Dalam 

pembelajaran peserta didik dibimbing untuk dapat mempergunakan atau 

mengkomunikasikan ide-ide matematikanya, konsep, dan keterampilan yang 
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sudah mereka pelajari untuk menemukan suatu pengetahuan baru. Setiap peserta 

didik berkesempatan untuk memikirkan permasalahan yang telah disajikan oleh 

guru atau permasalahan yang muncul dari peserta didik sendiri sehingga peserta 

didik akan mampu mengkaji permasalahan tersebut dan mampu untuk 

mengkomunikasikannya. 

 

Temuan lain dari studi pendahuluan yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa 

para peserta didik akan mempelajari materi dalam buku pegangan yang 

dimilikinya pada saat guru mengajarkannya di kelas. Peserta didik akan 

mengerjakan soal-soal yang ada di buku tersebut setelah guru meminta untuk 

mengerjakannya. Hal itu dapat berakibat menjadikan peserta didik hanya akan 

menjawab dan mengerjakan latihan soal jika guru telah menjelaskan materinya 

terlebih dahulu. Meskipun pembelajaran tetap berjalan dengan  baik, tetapi 

pembelajaran seperti itu masih mengesankan pada pola pembelajaran yang 

berpusat pada guru. Hal itu akan sangat terlihat apabila guru yang bersangkutan 

berhalangan hadir dan tidak bisa masuk ke kelas atau pun tidak meninggalkan 

tugas maka jam pelajaran matematika untuk beberapa kelas saat itu tidak terisi. 

Peserta didik dalam pembelajaran masih cenderung bergantung pada guru. 

 

Sesuai dengan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa antara 

kemampuan pemahaman matematis dan komunikasi matamatis mempunyai kaitan 

yang erat atau saling terkaitan satu dengan yang lainnya. (Kramarski Ansari, 

2003) menyatakan keterkaitan antara pemahaman dan beberapa aspek komunikasi 

matematis dalam bentuk diagram seperti ditunjukkan pada tabel. 
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Tabel 1.1 Persentase Penguasaan Materi Himpunan pada SMPN 1 Way  

                 Panji 

                 

Tahun Kemampuan indikator yang Diuji Rata-rata 

2014 

 Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn 

dalam pemecahan masalah. 
47,55 

 Membandingkan dan mengurutkan berbagai jenis 

bilangan serta menerapkan operasi hitung bilangan 

bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan 

berbagai  sifat operasi. 

73,35 

 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan 

menggunakannya untuk menentukan keliling dan luas  
71,25 

2015 

 Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn 

dalam pemecahan masalah 
48,56 

 Membandingkan dan mengurutkan berbagai jenis 

bilangan serta menerapkan operasi hitung bilangan 

bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan 

berbagai  sifat operasi. 

74,00 

 Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan 

menggunakannya untuk menentukan keliling dan luas 
71,58 

                                                               Sumber : Arsip  Guru SMPN 1 Way Panji 

 

Hasil studi menyebutkan bahwa meskipun ada peningkatan mutu pendidikan yang 

cukup menggembirakan, namun pembelajaran dan pemahaman peserta didik SMP 

pada mata pelajaran matematika terutama materi himpunan  menunjukkan hasil 

yang kurang memuaskan dibandingkan dengan indikator kemampuan yang 

lainnya. Fakta ini diperkuat dengan hasil wawancara guru SMPN 1 Way Panji 

Kabupaten Lampung Selatan yang menginformasikan peserta didik masih 

bingung menghubungkan materi himpunan , serta peserta didik kesulitan dalam 

penerapan materi himpunan dalam penyelesaian soal. Peserta didik pada 

umumnya tidak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi 

himpunan, seperti tampak pada hasil kerja peserta didik tampak pada gambar 1.1 
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Gambar 1.1   Hasil Kerja Peserta didik Kelas VII   

 

Gambar 1.1 identifikasi bahwa peserta didik lemah di dalam (1) menggunakan 

aturan pada himpunan, (2) menyatakan kesimpulan penyelesaian, (3) kurang 

memiliki ide dalam menyatakan penyelesaian soal, (4) tidak memahami 

pertanyaan dengan benar. Karena kemampuan pemahaman dan komunikasi 

matematis peserta didik yang selama ini dianggap hanya merupakan bagian kecil 

sasaran pembelajaran dan tersebar dalam berbagai materi matematika yang 

dipelajari peserta didik, ternyata bisa dipandang sebagai suatu proses untuk 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematika  peserta didik dan sejajar 

dengan komponen-komponen proses lainnya. 

 

Penyampaian materi himpunan menggunakan pendekatan Kontekstual, di mana 

peserta didik dilatih atau membiasakan diri mengkonstruk idenya sendiri dalam 

menemukan konsep, mengaitkan konsep,  menggunakan konsep dalam kehidupan 

sehari-hari. Peserta didik diharapkan dapat memunculkan keaktifan dan 

keterampilan proses sehingga berpengaruh terhadap prestasi belajar. 
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Berikut ini salah satu contoh LKPD yang digunakan di SMP Negeri 1 Way Panji 

kelas VII  materi pokok himpunan. Dalam LKPD berisikan tentang materi cara 

menyatakan himpunan. Materi disajikan dengan sangat ringkas, contoh 

permasalahan diselesaikan secara langsung. Tidak ada langkah terstruktur dalam 

menyatakan suatu himpunan. Penyajian materi demikian membuat peserta didik 

kesulitan untuk mengembangkan jika ada masalah lain yang sejenis atau serupa. 

Usaha peserta didik untuk mengkonstruksi sendiri akar materi juga masih minim 

dengan bentuk LKPD terbitan penerbit seperti di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2   Contoh LKPD  yang dipakai di sekolah 

 

Pembelajaran matematika yang cenderung abstrak, sementara itu LKPD yang 

digunakan belum memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis, padahal 

pengembangan kemampuan komunikasi matematis tergantung pada cara yang 

ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu upaya 
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yang dapat dilakukan guru adalah mengembangkan LKPD yang akan digunakan 

dalam pelaksanaan pembelajaran.  

(Hadi, 2003) menyatakan bahwa saat ini pendidikan matematika di 

Indonesia sudah mengalami perubahan paradikma. Ada kesadaran yang 

kuat, terutama dikalangan pengambilan kebijakan, untuk memperbaruhi 

pendidikan matematika. Tujuannya adalah agar pembelajaran matematika 

akan mempunyai makna bagi peserta didik dan dapat memberikan bekal 

kompetensi yang memadai baik untuk studi lanjut maupun untuk memasuki 

dunia kerja.  

 

Paradigma baru pendidikan lebih menekankan padam peserta didik sebagi 

manusia yang memiliki potensi untuk belajar dan berkembang. Untuk 

berkembang, peserta didik harus aktif dalam pencarian dan pengembangan 

pengetahuan. Kebenaran ilmu tidak terbatas pada apa yang disampaikan oleh 

guru. Guru harus mengubah perannya, tidak lagi sebagi pemengang otoritas 

tertinggi keilmuan dan indikator, tetapi menjadi fasilitator yang membimbing 

peserta didik kearah pembentukan pengetahuan oleh diri mereka sendiri. Melalui 

paradigma baru tersebut diharapkan di kelas peserta didik aktif dalam belajar, 

aktif  berdiskusi, berani menyampaikan gagasan dan menerima gagasan dari orang 

lain, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Disadari bahwa dalam belajar 

matematika, komponen kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis 

merupakan aspek yang cukup penting dan saling terkait antara yang satu dengan 

yang lainnya, serta kedua kemampuan tersebut dapat mempengaruhi prestasi 

belajar matematika peserta didik. Untuk itu perlu ada upaya untuk meningkatan 

kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis peserta didik melalui proses 

pembelajaran matematika. Salah satu caranya adalah dengan pembelajaran yang 

menekankan pada belajar peserta didik aktif. Suatu aktivitas pembelajaran yang 

diduga dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman dan 



11 
 

kemampuan matematiks peserta didik adalah dengan menerapkan model 

pebelajaran kooperatif tipe Team Accelerated Instruction (TAI) dengan 

pendekatan kontektual. 

 

Kemampuan akademik peserta didik dikelas pada umumnya tidak sama atau 

bersifat hiterogen, ada peserta didik yang berkemampuan tinggi, sedang dan 

rendah. Kondisi yang seperti ini perlu diperhatikan oleh para guru dalam 

mendesain atau merancang program matematika di kelas sehingga dapat 

mengakomodasi kondisi tersebut. Dengan tersedianya program pembelajaran yang 

dapat mengakomodasi setiap kemampuan akademik peserta didik diharapkan 

setiap peserta didik dapat mengakomudasi setiap kemampuan akademik peserta 

didik diharapkan setiap peserta didik dapat terlayani dengan baik dalam 

belajarnya baik oleh guru maupun temannya sehingga potensi para peserta didik 

dapat tumbuh dan berkembang semaksimal mungkin sesuai dengan kepastiannya 

masing-masing. 

 

Secara umum pembelajaran matematika di jenjang SMP memberi penekanan pada 

penataan nalar, kemampuan pemecahan masalah, serta mengkomunikasikan ide, 

dan keterampilan menerapkan matematika.  Guru bertanggungjawab membuat 

peserta didik untuk meningkatkan minat, motivasi, serta tertarik dan merubah 

persepsi peserta didik tersebut terhadap matematika, sehingga tujuan 

pembelajaran matematika tercapai sebagaimana mestinya. Cara yang dapat 

dilakukan yaitu dengan pengembangan perangkat pembelajaran seperti RPP, 

LKPD, media pembelajaran, dan buku peserta didik.  
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Berdasarkan uraian tersebut, pembelajaran dalam bentuk pengembangan LKPD  

diharapkan dapat membantu guru dalam menciptakan pembelajaran yang lebih 

bermakna karena menghadirkan masalah-masalah yang dekat dengan kehidupan 

peserta didik sehingga peserta didik memiliki gambaran tentang aplikasi ilmu 

yang dipelajarinya. LKPD juga bisa menjadi bahan belajar bagi peserta didik 

untuk mengembangkan kemandirian, keaktifan dalam memecahkan masalah dan 

dalam menemukan konsep matematika. Hal itu karena terdapat sejumlah materi 

pembelajaran yang sering kali peserta didik sulit untuk memahami ataupun 

pendidik sulit untuk menjelaskannya. Kesulitan tersebut dapat saja terjadi karena 

materi tersebut abstrak, rumit, dan asing. Apabila materi bersifat abstrak, maka 

LKPD mampu membantu peseta didik menggambarkan sesuatu yang abstrak 

tersebut misalnya dengan penggunaan foto, gambar, bagan, dan lainnya. Apabila 

materi pembelajaran rumit, dapat dijelaskan dengan cara yang sederhana sesuai 

dengan tingkat berfikir peserta didik sehingga menjadi lebih mudah dipahami.  

 

Dengan memperhatikan uraian-uraian dan mempertimbangkan pendapat-pendapat 

tersebut maka “Pengembangan LKPD dengan model Team Accelerated 

Instruction untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik  pada Materi Pokok himpunan Kelas VII SMP.” 

 

1.2    Rumusan Masalah 

 

Melihat perkembangan kurikulum menjelaskan hal-hal yang diharapkan bahwa 

guru diberikan keleluasaan dan kebebasan secara penuh dalam memberikan 

variasi pembelajaran di sekolah. Memberikan kesempatan luas bagi guru untuk 

berkretifitas dan inovatif, dalam mengelola pembelajaran di kelas semaksimal 
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mungkin. Dalam menentukan berbagai model pembelajaran yang tepat serta 

sarana yang mendukung, kurikulum juga menentukan adanya profesionalisme 

guru yang lebih mandiri. Secara umum tujuan pengembangan ini menghasilakan 

LKPD dengan model Team Accelerated Instruction untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik  pada materi pokok himpunan 

kelas VII SMP  

 

Secara khusus penelitian pengembangan ini dapat dirumuskan sebagi berikut: 

1. Bagaimanakah mengembangkan LKPD dengan mengunakan model kooperatif 

TAI yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis  pada materi 

pokok himpunan kelas VII SMP? 

2. Bagaimanakah efektivitas pembelajaran menggunakan LKPD dengan 

mengunakan model kooperatif TAI pada materi pokok himpunan kelas VII 

SMP? 

 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

 

Bardasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui bagaimana mengembangkan LKPD dengan mengunakan  

model kooperatif TAI dapat  meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik  pada materi pokok himpunan kelas VII SMP. 

2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembelajaran menggunakan LKPD 

dengan mengunakan model kooperatif TAI pada materi pokok himpunan kelas 

VII SMP. 
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1.4    Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis:  

Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai tahapan dan proses 

pengembangan LKPD untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis 

yang kemudian dapat dijadikan salah satu acuan untuk mengembangkan bahan 

ajar matematika. 

2. Manfaat praktis : 

a. Memberikan masukan kepada guru, calon guru, atau praktisi pendidikan 

dalam pembelajaran matematika untuk memilih model pembelajaran yang 

tepat bagi peserta didiknya sehingga dapat mengoptimalkan komunikasi 

matematika peserta didik. 

b. Sebagai bahan masukan bagi guru matematika tentang pentingya pemilihan 

dan penggunaan LKPD yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang diharapkan. 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

II.      TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tahapan Cara Belajar Anak  

 

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan 

peserta didik, peserta didik dengan sumber belajar dan peserta didik dengan 

pendidik. Kegiatan pembelajaran akan bermakna bagi peserta didik jika dilakukan 

dalam lingkungan yang nyaman dan aman. Proses belajar bersifat individual dan 

kontekstual. Dengan demikian penting bagi guru mempelajari dan menambah 

wawasan pembelajaran (Ahmadi, 2011:1). 

 

Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dua orang pelaku, yaitu guru dan peserta 

didik. Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku peserta didik adalah belajar. 

Pelaku pengajar dan perilaku belajar tersebut terkait dengan bahan pembelajaran. 

Bahan pembelajaran dapat berupa pengetahuan, nilai-nilai kesusilaan, seni, sikap 

dan keterampilan (Rusman, 2011: 131). Menurut (Piaget, 1964) perkembangan 

kognitif anak dipengaruhi oleh 

(1) maturation, yaitu proses pematangan intelektual, (2) physical 

experience, proses pengalaman yang bersifat fisik akibat interaksi dengan 

objek di sekitar lingkungannya, (3) logical-mathematics experience, proses 

pengalaman matematis yang mebangun skema yang sesuai pengalamannya, 

(4) social transmition, interaksi dan kerja sama seseorang dengan orang 

lain, (5) equilibrium, proses dimana ketakseimbangan struktur mental 

sebagai konsekuensi dari pengalaman barunya menuju keseimbangan 

melalui proses asimilasi dan akomodasi.  
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Secara umum dapat dikatakan bahwa perkembangan kognitif peserta didik 

dipengaruhi oleh perkembangan individu itu sendiri. Artinya anak-anak 

membangun struktur pengetahuannya sendiri. Mereka tidak secara pasif menerima 

pengetahuan, tetapi mengorganisasikan dan mentransformasikan pada struktur 

pengetahuannya. Langkah pembelajaran yang disarankan sesuai teori ini, 

(Mulyati, 2008:5) peserta didik memerlukan kesempatan untuk belajar melalui 

aktivitas sesuai dengan langkahnya sendiri daripada dalam aturan kelompok. 

Karena perbedaan pola perkembangan peserta didik akan sangat bervariasi dalam 

bagaimana kesuksesan yang mereka raih dengan tugas-tugas tertentu. Yang paling 

penting dari semuanya, peserta didik memerlukan waktu dan kesempatan untuk 

mengelompokkan susunan pengetahuan mereka sendiri.  

 

Sementara itu (Vigotsky, 1930) berpendapat bahwa proses belajar akan terjadi 

secara efisien dan efektif apabila si anak belajar secara kooperatif dengan anak-

anak lain dalam suasana lingkungan yang mendukung dalam bimbingan atau 

pendampingan seseorang yang lebih mampu. Belajar secara kooperatif bersama 

anak-anak lain atau sesama peserta didik menurut (Sukmadinata, 2007) 

menghilangkan kecanggungan sebab bahasa teman lebih mudah difahami, tidak 

merasa malu, rendah diri dan sebagainya.  

 

Sejalan dengan (Bell, 1981:272) mengatakan bahwa setiap peserta didik berbeda 

dalam hal perkembangan intlektualnya, kemampuan matematikanya, kecakapan 

menyelesaikan masalahnya, kematangan emosi dan pergaulannya, gaya 

belajarnya, motivasi belajar di sekolahnya dan latar belakang matematikanya. 

Sebagai konsekuensinya, Bell menegaskan bahwa pembelajaran matematika yang 



17 
 

 
 

paling efektif adalah pembelajaran yang memfasilitasi perbedaan tersebut. 

Perbedaan tersebut menurut kesimpulan (Hasrul, 2009) mempengaruhi cara 

belajar peserta didik. Sebagian peserta didik dapat belajar dengan baik dalam 

cahaya terang sementara yang lain lebih butuh pencahayaan suram. Sebagian 

dapat belajar jika berkelompok sedangkan yang lain lebih memilih menyendiri 

lebih efektif belajarnya. Contoh lain sebagian peserta didik memerlukan latar 

belakang musik agar dapat belajar dengan baik,sedangkan yang lainnya dapat 

belajar jika dalam keheningan, dan banyak lagi contoh lainya. Pendapat ini 

diperkuat oleh (Gardner, 1993) bahwa beragam cara belajar tersebut 

dilatarbelakangi oleh tipe kecerdasan unik yang dimiliki masing-masing peserta 

didik. Kecerdasan yang dimaksud adalah (1) kecerdasan logika matematika, misal 

kemampuan yang berkaitan dengan memahami bilangan dan penarikan 

kesimpulan; (2) kecerdasan bahasa, misal kemampuan yang berkaitan dengan 

peserta didik menulis dan merangkai kata; (3) kecerdasan musikal, misal 

kemampuan yang terkait dengan menggubah dan menyanyikan lagu; (4) 

kecerdasan visual spasial, misal kemampuan yang terkait dengan gambar; (5) 

kecerdasan kinestetik, misal kemampuan yang terkait dengan keterampilan fisik 

menggiring bola; (6) kecerdasan inter-personal, misal yang terkait dengan 

kemampuan bersosialisasi dengan orang lain; (7) kecerdasan intra-personal, misal 

yang terkait dengan kemampuan merefleksi diri; dan (8) kecerdasan naturalis, 

misal kemampuan yang terkait dengan pemanfaatan alam sekitar. Setiap peserta 

didik menurut Gardner memiliki kecerdasan yang berbeda, karenanya guru 

berperan memfasilitasi agar kecerdasan masing-masing peserta didik dapat 

berkembang optimal.  
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Selain itu, setiap peserta didik cenderung cocok dengan pendekatan atau gaya 

belajar tertentu agar dapat belajar lebih baik. Secara umum ada tiga gaya belajar, 

yaitu (1) gaya belajar visual dimana peserta didik dapat belajar optimal melalui 

melihat; (2) gaya belajar auditori dimana peserta didik lebih mudah belajar jika 

melalui pendengaran, misal mendengar musik, menonton video, ceramah, 

membaca keras atau mendengar tape recorder dan sebagainya; dan (3) gaya 

belajar kinestetik dimana peserta didik dapat dengan mudah belajar melalui 

eksplorasi dan rabaan, melalui gerakan fisik. Dalam proses pembelajaran 

diupayakan memfasilitasi semua gaya belajar peserta didik sehingga peserta didik 

dapat membangun pengetahuannya sesuai gaya belajar masing-masing, karena 

menurut (Pashler et al, 2009:117) setiap manusia dalam kondisi terbatas pun 

memiliki kapasitas luar biasa untuk belajar.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa proses 

pembelajaran matematika atau aktivitas berfikir matematis bagi peserta didik 

sangat bergantung kepada perkembangan individu itu sendiri yakni sejauh mana 

kesempatan yang diperoleh peserta didik untuk membangun pengetahuannya 

secara mandiri dan akan lebih efektif jika peserta didik difasilitasi untuk belajar 

sesuai kemampuan dan bakatnya serta interaksi secara kooperatif dengan anak-

anak lain dalam suasana lingkungan yang mendukung dalam bimbingan atau 

pendampingan seseorang yang lebih mampu. Dengan demikian pembelajaran 

matematika didesain untuk mengembangkan kemampuan kognitif peserta didik 

secara individual sekaligus mengembangkan sikap sosial dan keterampilan peserta 

didik dengan cara memberi kesempatan seluas-luasnya menggali informasi dari 

lingkungannya dan berinteraksi dengan lingkungannya.  
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2.2  Model Pembelajaran Team Accelerated Instruction (TAI)  

 

Model TAI memiliki dasar pemikiran yaitu untuk mengadaptasi pembelajaran 

terhadap perbedaan individual berkaitan dengan kemampuan peserta didik 

maupun pencapaian prestasi peserta didik. Model TAI termasuk dalam 

pembelajaran kooperatif. Dalam model TAI, menurut (Suyitno, 2007: 10) peserta 

didik ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil (4 sampai 5 peserta didik) 

yang heterogen dan selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan secara individu 

bagi peserta didik yang memerlukannya. Dengan pembelajaran kelompok, 

diharapkan para peserta didik dapat meningkatkan pikiran kritisnya, kreatif, dan 

menumbuhkan rasa sosial yang tinggi. 

 

2.2.1  Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif (TAI) 

 

Model TAI ini dikembangkan oleh Robert E. Slavin dalam karyanya Cooperatine 

Learning: Theory, Research and Practice. (Slavin, 2005: 187) memberikan 

penjelasan bahwa dasar pemikiran di balik individualisasi pembelajaran adalah 

bahwa para peserta didik memasuki kelas dengan pengetahuan, kemampuan, dan 

motivasi yang sangat beragam. Ketika guru menyampaikan sebuah pelajaran 

kepada bermacam-macam kelompok, besar kemungkinan ada sebagian peserta 

didik yang tidak memiliki syarat kemampuan untuk mempelajari pelajaran 

tersebut dan akan gagal memperoleh manfaat dari model tersebut. Peserta didik 

lainnya mungkin malah sudah tahu materi itu, atau bisa mempelajarinya dengan 

sangat cepat sehingga waktu pembelajaran yang dihabiskan bagi mereka hanya 

membuang waktu. 
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Model TAI mengkombinasikan keunggulan model pembelajaran kooperatif dan 

model pembelajaran individual, model pembelajaran dirancang untuk mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik secara individual, oleh karena itu kegiatan 

pembelajarannya lebih banyak digunakan untuk pemecahan masalah. Ciri khas 

pada model TAI ini adalah: setiap peserta didik secara individual belajar dengan 

materi yang sudah dipersiapkan oleh guru. Hasil belajar individual dibawa ke 

kelompok-kelompok untuk didiskusikan dan saling dibahas oleh anggota 

kelompok, dan semua anggota kelompok bertanggungjawab atas keseluruhan 

jawaban sebagai tanggungjawab bersama. 

 

Model pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang 

mengutamakan adanya kelompok-kelompok. Setiap peserta didik yang ada dalam 

kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dan jika 

memungkinan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda 

serta memperhatikan kesetaraan jender. Didalam pelaksanaan model pembelajaran 

kooperatif dibutuhkan adanya partisipasi dan kerja sama dalam kelompok 

pembelajaran. Menurut (Isjoni, 2007) model pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan cara belajar peserta didik menuju belajar yang lebih baik. Tujuan 

utama dalam penerapan model pembelajaran kooperatif adalah agar peserta didik 

dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling 

menghargai pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk 

mengemukakan gagasannya dengan menyampaikan pendapat mereka secara 

berkelompok. 
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Menurut Stahl  (Isjoni, 2007) dengan melaksanakan model pebelajaran kooperatif 

peserta didik memungkinkan dapat mencapai keberhasilan dalam belajar, 

disamping itu juga bisa melatih peserta didik memiliki keterampilan, baik 

keterampilan berpikir (thinking skill) maupun keterampilan sosial (social skill), 

seperti keterampilan untuk mengemukakan pendapat, menerima saran dan 

masukan dari orang lain, bekerjasama, rasa setia kawan, dan mengurangi 

tumbuhnya prilaku yang menyimpang dalam kehidupan kelas. 

 

Dalam model pembelajaran kooperatif memungkinkan peserta didik untuk dapat 

mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan secara penuh dalam 

suasana belajar yang demokratis dan terbuka. Peserta didik tidak dipandang lagi 

sebagai objek pembelajaran, namun bisa juga berperan sebagai tutor teman 

sebayanya. Menurut (Isjoni, 2007) pembelajaran kooperatif juga menghasilkan 

peningkatan kemampuan akademik, meningkatkan kemampuan komunikiasi, 

meningkatkan motivasi peserta didik, memperbaiki sikap belajar, dan membantu 

peserta didik menghargai pokok pikiran orang lain.  

 

Menurut pendapat (Widdiharto, 2004) model pembelajaran kooperatif mempunyai 

beberapa kelibihan, diantaranya adalah: (1) melatih peserta didik mengungkap 

atau menyampaikan gagasan atau idenya; (2) melatih peserta didik untuk 

menghargai pendapat atau gagasan orang lain; dan (3) menumbuhkan rasa 

tanggung jawab sosial. Disamping mepunyai kelebihan model pembelajaran 

kooperatif juga mempunyai sejumlah kekurangan, diantaranya adalah: (1) kadang 

hanya beberapa peserta didik yang aktif dalam kelompok; (2) kendala teknis, 
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misalnya masalah tempat duduk sulit atau kurang mendukung untuk diatur 

kegiatan kelompok: dan (3) agak membutuhkan banyak waktu. 

 

Ada beberapa tipe model pembajaran kooperatif, salah satunya adalah model TAI. 

Terdapat beberapa alasan dalam membuat pembelajaran kooperatif tipe TAI. 

Slavin mengembangkan model ini dengan tiga alasan. Pertama, model ini 

mengkombinasikan kemampuan kooperatif dan pogram pengajaran individual. 

Kedua, model ini memberikan tekanan pada efek sosial dan belajar kooperatif. 

Ketiga, model TAI disusun untuk memecahkan masalah dalam program 

pengajaran, misalnya dalam hal kesulitan belajar peserta didik secara individual. 

 

Menurut (Krismanto, 2003) ada dua tahapan penting dalam tahapan pelasanaan 

model TAI yaitu: (1) tahapan individual; dan (2) tahapan kelompok. Pada tahapan 

individual peserta didik mengerjakan tugas mempelajari materi pembelajaran 

yang disapkan oleh guru secara individual. Peserta didik diberikan kesempatan 

untuk menemukan ide dan strateginya sendiri dalam mengerjakan tugas. Pada 

tahap kelompok peserta didik mendiskusikan dan membahas hasil pekerjaannya 

masing-masing dengan teman satu kelompoknya. Diskusi dan pembahasanya 

dilakukan dengan cara saling mengoreksi jawaban masing-masing, saling tukar 

pendapat (sharing), dan saling tanya jawab. Dalam tahapan kelompok ini peserta 

didik yang belum mengerti bisa bertanya dan melihat contoh pekerjaan teman 

yang sudah mengerti. Evaluator merupakan salah satu tugas guru dalam 

pembelajaran kooperatif termasuk tipe TAI. Sebagai evaluator, guru berperan 

dalam menilai kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Penialain ini 

tidak hanyak pada hasil, tapi lebih ditekankan pada proses pembelajaran. 
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Penilaian dilakukan baik secara perorangan maupun secara kelompok. Alat yang 

digunakan dalam evaluasi selain berbentuk tes juga berbentuk catatan observasi 

guru. 

 

Uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam pembelajaran kooperatif tipe TAI 

peserta didik dapat mengeksplorasi cara dan strateginya sendiri pada saat 

menyelesaikan masalah secara individual sebelum bergabung dengan 

kelompoknya. Selanjutnya pada saat berbeda di kelompoknya masing-masing 

anggota kelompok dapat berkontribusi untuk saling mengecek jawaban masing-

masing, saling tukar pedapat, saling membantu, dan dilanjutkan dengan berdiskusi 

untuk mencari solusi terbaik yang praktis dan mudah dipahami. 

 

Agar model pembelajaran yang digunakan dapat berlangsung dengan baik secara 

efektif dan efisien serta tujuan pebelajaran dapat dicapai seoptimal mungkin, 

maka dibutuhkan suatu Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang dapat berikan 

dukungan terhadap model pebelajarn kooperatif, mengoptimalkan kegiatan 

pembelajaran. LKPD merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang berisikan 

petunjuk, tugas, dan bimbingan melakukan kegiatan. LKPD yang baik harus 

mampu mendorong partisipasi aktif peserta didik, dan mengembangkan budaya 

membaca dan menulis. Selain itu LKPD juga disusun memperhatikan keterkaitan 

dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. 

Penggunaan LKPD diharapkan meningkatkan kemandirian peserta didik dalam 

belajar, percaya diri, disiplin, bertanggungjawab, dan dapat mengambil keputusan. 

LKPD juga dapat dimanfaatkan pada tahap penanaman konsep atau pada tahap 

lanjutan dari penanaman konsep. Berarti LKPD dimanfaatkan untuk mempelajari 
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suatu topik dengan maksud memperdalam pengetahuan tentang topik yang telah 

dipelajari pada tahap sebelumnya yaitu penanaman konsep. Namun, kenyataan 

yang ditemui dilapangan menunjukkan penggunaan LKPD dalam pembelajaran di 

beberapa sekolah masih terbatas. Hal ini ditunjukkan dari observasi yang 

dilakukan, dalam pembelajaran matematika guru belum menggunakan LKPD. Hal 

ini dikarenakan guru belum merancang sendiri LKPD yang mampu 

mengakomodasi kebutuhan peserta didik untuk belajar lebih aktif, kreatif 

sehingga mereka hanya menggunakan buku yang menjadi pegangan peserta didik. 

Padahal penggunaan LKPD dapat meningkatan Efektivitas pembelajaran 

matematika di kelas. 

 

2.2.2 Tahapan-tahapan Model Pembelajaran TAI 

 

Menurut (Slavin, 1995) model pembelajaran tipe TAI ini memiliki 8 tahapan 

dalam pelaksanaannya, yaitu : (1) Placement Test; (2) Teams; (3) Teaching 

Group; (4) Student Creative; (5) Team Study;  (6) Fact Test;(7) Team Score dan 

Team Recognition; dan (8) Whole-Class Unit. Berikut penjelasannya satu per satu: 

 

a) Placement Test  

Pada langkah ini guru memberikan tes awal (pre-test) kepada peserta didik. 

Cara ini bisa digantikan dengan mencermati rata-rata nilai harian atau nilai 

pada bab sebelumnya yang diperoleh peserta didik sehingga guru dapat 

mengetahui penempatan peserta didik pada bidang tertentu. 
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b) Teams  

Merupakan langkah yang cukup penting dalam penerapan model pembelajaran 

kooperatif TAI. Pada tahap ini guru membentuk kelompok-kelompok yang 

bersifat heterogen yang terdiri dari 4 - 5 peserta didik.  

c) Teaching Group  

Guru memberikan materi secara singkat menjelang pemberian tugas kelompok. 

d) Student Creative  

Pada langkah ketiga, guru perlu menekankan dan menciptakan persepsi bahwa 

keberhasilan setiap peserta didik (individu) ditentukan oleh keberhasilan 

kelompoknya. 

e) Team Study  

Pada tahapan team study peserta didik belajar bersama dengan mengerjakan 

tugas-tugas dari LKPD yang diberikan dalam kelompoknya. Pada tahapan ini 

guru juga memberikan bantuan secara individual kepada peserta didik yang 

membutuhkan, dengan dibantu peserta didik-peserta didik yang memiliki 

kemampuan akademis bagus di dalam kelompok tersebut yang berperan 

sebagai peer tutoring (tutor sebaya). 

f) Fact test  

Guru memberikan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh peserta didik, 

misalnya dengan memberikan kuis, dan sebagainya. 

g) Team Score dan Team Recognition 

Selanjutnya guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan memberikan 

“gelar” penghargaan terhadap kelompok yang berhasil secara cemerlang dan 

kelompok yang dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas. 
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Misalnya dengan menyebut mereka sebagai “kelompok OK”, kelompok LUAR 

BIASA”, dan sebagainya. 

h) Whole-Class Units 

Langkah terakhir, guru menyajikan kembali materi oleh guru kembali diakhir 

bab dengan strategi pemecahan masalah untuk seluruh peserta didik di 

kelasnya. 

 

Pada dasarnya model TAI ini lebih menekankan pada evaluasi peserta didik, setiap 

peseta didik mengerjakan tugas secara individu pada saat evaluasi, tetapi nilainya 

akan disumbangkan untuk kelompok.  

 

2.2.3 Langkah-langkah Pembelajaran Model TAI 

 

Adapun tahap-tahap dalam model pembelajaran TAI adalah sebagai berikut 

(Syarif, 2011: 32). 

1) Guru menyiapkan materi LKPD yang akan diselesaikan oleh kelompok 

peserta didik. 

2) Guru memberikan pre-test kepada peserta didik atau melihat rata-rata nilai 

harian peserta didik agar guru mengetahui kelemahan peserta didik pada 

bidang tertentu. (Mengadopsi komponen Placement Test). 

3) Guru memberikan penjelasan materi secara singkat. (Mengadopsi 

komponenTeaching Group). 

4) Guru memberikan penjelasan materi secara singkat berdasarkan nilai 

ulangan harian peserta didik, setiap kelompok 4-5 peserta 

didik.(Mengadopsi komponen Teams). 
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5) Setiap kelompok mengerjakan tugas dari guru berupa LKPD yang telah 

dirancang sendiri sebelumnya, dan guru memberikan bantuan secara 

individual bagi yang memerlukannya. (Mengadopsi komponen Team 

Study). 

6) Ketua kelompok melaporkan keberhasilan kelompoknya dengan 

mempresentasikan hasil kerjanya dan siap untuk diberi ulangan oleh guru. 

(Mengadopsi komponen Student Creative). 

7) Guru memberikan post-test untuk dikerjakan secara individ (Mengadopsi 

komponen Fact Test). Dalam hal ini dari kegiatan team dapat 

meningkatkan kemampuan individu peserta didik dalam mengerjakan post 

test. 

8) Guru menetapkan kelompok terbaik sampai kelompok yang kurang 

berhasil (jika ada) berdasarkan hasil koreksi (Mengadopsi komponen 

Team Score and Team Recognition). 

9) Guru memberikan tes formatif sesuai dengan kompetensi yang ditentukan. 

 

Model TAI  menuntut masing-masing peserta didik untuk aktif mengerjakan tugas, 

berfikir sesuai dengan kemampuan mereka, karena hasil pekerjaan mereka akan 

dikoreksi dengan teman lain dalam satu kelompok, sehingga peserta didik harus 

memiliki bahan koreksian. Pemahaman yang benar dari hasil koreksi dan diskusi 

menjadi modal untuk tes individual yang hasilnya akan memberi kontribusi bagi 

total nilai kelompok. 

 

 

 



28 
 

 
 

2.3     Komunikasi Matematika  

 

Komunikasi dalam pembelajaran matematika adalah penting. Komunikasi dalam 

matematika menolong guru memahami kemampuan peserta didik dalam 

menginterpretasi dan mengekspresikan pemahamannya tentang konsep dan proses 

matematika yang mereka pelajari 

 

Komunikasi dalam kehidupan menjadi jembatan untuk mengantar kita pada 

berbagai kebutuhan, karena itu komunikasi merupakan bagian penting dalam 

kehidupan. Dalam keseharian lebih banyak menghabiskan waktu untuk 

berkomunikasi dari pada aktivitas yang lainnya, dan dapat dipastikan bahwa 

berkomunikasi hampir di semua aspek kehidupan. Menurut Wood (Enjang, 

2009:12) menyatakan bahwa, “Communication as a systemic proces in which 

individuals interact with and through symbol to create and interpret meanings”. 

 

Artinya bahwa komunikasi merupakan suatu proses sistematis dalam interaksi 

antar individu, dengan menggunakan berbagai simbol dalam rangka menciptakan 

dan menginterpretasi makna atau arti. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat 

kita ketahui bahwa komunikasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan, terutama 

untuk berinteraksi antar individu. Tanpa adanya komunikasi dalam kehidupan 

maka tidak akan ada aktivitas yang dilakukan oleh individu. Contohnya dalam 

suatu pembelajaran di sekolah, komunikasi antara guru dan peserta didik sangat 

dibutuhkan, tanpa adanya komunikasi maka pembelajaran tidak akan berlangsung 

dengan baik.  
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Komunikasi merupakan hal penting yang harus dicapai dalam tujuan 

pembelajaran kususnya dalam pembelajaran matematika. Hal ini didukung oleh 

salah satu pendapat dari National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 

(2000) bahwa “goal for student learn to communicate mathematics”. Artinya 

bahwa tujuan dari peserta didik ketika belajar matematika salah satunya adalah 

menggali atau meningkatkan kemampuan komunikasi matematika. Hal tersebut  

menegaskan bahwa kemampuan komunikasi adalah salah satu kompetensi yang 

penting dan harus dikembangkan dalam setiap topik matematika. Oleh karena itu, 

kemampuan komunikasi perlu mendapat perhatian dalam proses pembelajaran 

matematika. 

 

(Baroody, 2007) mengemukakan dua alasan penting mengapa komunikasi 

menjadi salah satu fokus dalam pembelajaran matematika. Pertama, matematika 

pada dasarnya adalah sebuah bahasa bagi matematika itu sendiri. Matematika 

bukan hanya alat berpikir yang membantu peserta didik untuk menemukan pola, 

pemecahan masalah, dan menarik kesimpulan, tetapi juga alat untuk 

mengomunikasikan pikiran peserta didik tentang berbagai ide dengan jelas, tepat 

dan ringkas. Kedua, belajar dan mengajar metematika adalah kegiatan sosial yang 

melibatkan setidaknya dua pihak, yaitu guru dan peserta didik. Penting untuk 

peserta didik mengungkapkan pemikiran dan ide-ide mereka dalam proses belajar 

dengan mengomunikasikannya kepada orang lain melalui bahasa, karena pada 

dasarnya pertukaran pengalaman dan ide merupakan proses belajar. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Jacob (Umar, 2012:2) yang menyatakan: Dengan 

demikian, kemampuan komunikasi matematika sebagai salah satu aktivitas sosial 

maupun sebagai alat bantu berpikir yang direkomendasi para pakar agar terus 
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ditumbuh kembangkan di kalangan peserta didik. Komunikasi memainkan 

peranan sentral dalam “Professional Teaching Standards” NCTM, karena 

“mengajar adalah mengomunikasikan”. 

 

Pentingnya komunikasi juga diungkapkan oleh (Guerreiro, 2008), menurutnya 

komunikasi matematika dapat dipahami sebagai alat bantu dalam transmisi 

pengetahauan matematika atau sebagai fondasi untuk membangun pengetahuan 

matematika. Selain itu standar komunikasi dalam matematika sekolah untuk 

program pengajaran dari pra-TK sampai kelas 12 menurut (Walle, 2008:4-5) harus 

memungkinkan semua peserta didik untuk: 1) Mengatur dan menggabungkan 

pemikiran matematis mereka melalui komunikasi. 2) Mengomunikasikan 

pemikiran matematika mereka secara koheren dan jelas kepada teman, guru dan 

orang lain. 3) Menganalisa dan menilai pemikiran dan strategi matematis orang 

lain. dan 4) Menggunakan bahasa matematika untuk menyatakan ide matematika 

dengan tepat. 

 

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

matematika mempunyai peran penting dalam membangun pengetahuan 

matematika serta mengembangkan pemahaman matematika peserta didik. Lebih 

lanjut dapat berpengaruh pada prestasi matematika peserta didik. Oleh karena itu 

perlu adanya upaya untuk meningkatkan komunikasi matematika peserta didik.  

 

Komunikasi matematika dapat diungkapan baik secara lisan maupun tertulis. 

Menulis matematika atau menginterpretasikan masalah ke dalam bentuk ide, 

model serta simbol matematika merupakan salah satu kegiatan pembelajaran 

matematika. Kegiatan pembelajaran tersebut memungkinkan untuk meningkatkan 
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kemampuan komunikasi matematika peserta didik. Hal ini sesuai dengan pendapat 

(Albania, 2010:6) menyatakan bahwa menulis matematika bermanfaat dalam 

meningkatkan kemampuan pemahaman, memecahkan masalah, dan komunikasi 

matematis. (Shadiq, 2008:33) juga berpendapat bahwa untuk meningkatkan 

komunikasi matematika dapat dilakukan dengan memberikan berbagai 

kesempatan bagi peserta didik maupun kelompok peserta didik untuk: (1) 

mendengarkan; (2) berbicara (menyampaikan ide dan gagasannya); (3) menulis; 

(4) membaca; dan (5) mempresentasikan. 

 

Komunikasi dalam pembelajaran matematika dapat terjadi secara lisan dan 

tulisan, komunikasi bisa berlangsung antara guru dengan peserta didik, peserta 

didik dengan buku serta antara peserta didik dengan peserta didik. Sejalan dengan 

pendapat (Effendi, 2009:9) bahwa komunikasi adalah berlangsungnya suatu 

kegiatan yang memiliki kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan, 

komunikasi terjadi dalam bentuk verbal (lisan) atau nonverbal (tulis). Komunikasi 

tertulis berupa penggunaan kata-kata, gambar, tabel dan sebagainya yang 

menggambarkan proses berpikir peserta didik.  

 

Komunikasi matematika secara tertulis dapat berupa uraian pemecahan masalah 

atau pembuktian matematika yang menggambarkan kemampuan peserta didik 

dalam mengorganisasi berbagai konsep untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan 

komunikasi lisan dapat berupa pengungkapan dan penjelasan verbal suatu gagasan 

matematika yang dapat terjadi melalui interaksi antar peserta didik. Kemampuan 

komunikasi matematika pada penelitian ini dibatasi pada kemampuan komunikasi 

secara tertulis. 
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Kemampuan komunikasi secara tertulis dapat mendorong peserta didik untuk 

membangun konsep dan ide-ide mereka sendiri tentang apa yang telah mereka 

pelajari dengan tepat. Menurut (Idris, 2009:42) kegiatan menulis bertujuan untuk 

menciptakan situasi dimana peserta didik melakukan tugas dengan mencari dan 

mengalami sendiri, serta merefleksikan apa yang mereka lakukan sehingga 

matematika menjadi lebih bermakna. Selain itu, proses pembelajaran dengan 

menggunakan aktivitas menulis juga memberikan keuntungan bagi guru untuk 

mengidentifikasi kelemahan dan miskonsepsi peserta didik dalam materi 

matematika. Berkaitan dengan komunikasi matematika atau komunikasi dalam 

matematika ini (Sumarmo, 2010) memberikan ciri-ciri atau indikator yang lebih 

rinci, yaitu:  

1) Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide 

matematika. 2) Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika, secara lisan 

atau tulisan, dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. 3) 

Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 4) 

Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. 5) Membaca 

presentasi matematika tertulis dan menyusun pernyataan yang relevan. 6) 

Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan 

generalisasi. 7) Menjelaskan dan membuat pertanyaan matematika yang 

telah dipelajari. 

 

Beberapa penjelasan sebelumnya, peserta didik dikatakan mempunyai 

kemampuan komunikasi yang baik apabila telah memenuhi indikator-indikator 

kemampuan komunikasi matematika (Ansari, 2009) sebagai berikut: 

1. Kemampuan menggambar (drawing), yaitu meliputi kemampuan peserta 

didik mengungkap ide-ide matematika ke dalam bentuk gambar, diagram 

atau grafik. 

2. Kemampuan menulis (written text), yaitu berupa kemampuan 

memberikan penjelasan dan alasan secara matematika dengan bahasa 

yang benar dan mudah dipahami. 

3. Kemampuan ekspresi matematika (mathematical expression),yaitu 

kemampuan membuat model matematika. 
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Kemampuan komunikasi matematika peserta didik salah satunya dapat diukur 

menggunakan bentuk soal uraian. Pemberian skor hasil belajar peserta didik 

sehubungan dengan peningkatan komunikasi matematika peserta didik adalah 

penekanan pada proses penemuan jawaban bukan penekanan pada hasil atau 

produk. Pada soal uraian, sesuai dengan yang digunakan pada bagian ini adalah 

pengukuran kemampuan peserta didik pada setiap langkah atau proses berfikirnya 

dalam menyelesaikan soal pada setiap langkah-langkah penyelesaian dari soal 

tersebut.  

 

2.4    Pengembangan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) 

 

Pada penelitian ini,  difokuskan pada Lembar Kerja Peserta Didik. (Trianto, 

2008:148) mendefinisikan bahwa Lembar Kerja Peserta didik adalah panduan 

peserta didik yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan 

pemecahan masalah. Menurut pengertian di atas maka LKPD berwujud lembaran 

berisi tugas-tugas guru kepada peserta didik yang disesuaikan dengan kompetensi 

dasar dan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Atau dapat dikatakan 

juga bahwa LKPD adalah panduan kerja peserta didik untuk mempermudah 

peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah. 

 

(Prastowo, 2011) mengungkapkan bahwa LKPD berfungsi untuk meminimalkan 

peran pendidik, mempermudah peserta didik dalam memahami materi 

pembelajaran, membuat aktif peserta didik, dan memudahkan dalam penyampaian 

proses pembelajaran. LKPD memberikan kesempatan kepada guru untuk 

memancing peserta didik agar aktif terlibat dalam materi yang dibahas. 
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2.4.1 Pengertian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

 

(Trianto, 2010: 222) menyatakan bahwa lembar kegiatan peserta didik (LKPD) 

adalah panduan bagi peserta didik yang digunakan untuk melakukan penyelidikan 

atau pemecahan masalah. LKPD memuat sekumpulan kegiatan yang harus 

dilakukan peserta didik untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya 

pembentukan suatu kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian tertentu. 

 

(Majid, 2006: 176) mengemukakan bahwa lembar kegiatan peserta didik (student 

work sheet) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh 

peserta didik. Lembar kegiatan peserta didik memuat petunjuk atau langkah-

langkah untuk menyelesaikan suatu tugas yang didasari oleh suatu kompetensi 

dasar yang akan dicapai. Tugas-tugas dalam lembar kegiatan peserta didik dapat 

berupa tugas teoritis maupun tugas praktis. Tugas teoritis misalnya berupa tugas 

membaca, sedangkan tugas praktis berupa aktivitas atau kerja lapangan. 

 

Menurut (Prastowo, 2011: 204), LKPD merupakan bahan ajar cetak berupa 

lembaran-lembaran kertas yang berisi materi, ringkasan dan petunjuk petunjuk 

pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik, dalam 

menyiapkan LKPD harus memperhatikan beberapa persyaratan penyusunan 

LKPD sehingga kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik dapat 

tercapai. Oleh karena itu, pendidik akan dapat menyusun LKPD yang baik apabila 

memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup. 

 

Dari beberapa pengertian LKPD di atas, dapat disimpulkan bahwa lembar 

kegiatan peserta didik (LKPD) merupakan suatu kumpulan panduan atau petunjuk 
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bagi peserta didik untuk melakukan suatu tugas tertentu melalui proses 

penyelidikan ataupun pemecahan masalah sehingga peserta didik dapat mencapai 

suatu kompetensi dasar tertentu yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus 

dicapai setiap pendidik 

 

2.4.2 Fungsi dan Tujuan LKPD 

 

Menurut (Prastowo, 2011: 205-206), ada setidaknya empat fungsi dari LKPD 

yaitu: 

a) Meminimalkan peran pendidik tetapi dapat mengaktifkan peran peserta 

didik, 

b) Mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang diberikan, 

c) Sumber belajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih, 

d) Memudahkan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan. 

Tujuan dari penyusunan LKPD antara lain adalah 

a) Memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang 

diajarkan, 

b) Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik 

terhadap materi yang diberikan, 

c) Melatih kemandirian peserta didik dalam belajar, 

d) Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas pada peserta didik. 

 

2.4.3   Macam-macam Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

Menurut (Trianto, 2009: 222) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dapat berupa 

panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk 

pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen 
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atau demonstrasi. (Trianto, 2009: 223) menambahkan bahwa LKPD memuat 

sekumpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk 

memaksimalkan  pemahaman  dalam upaya pembentukan kemampuan dasar 

sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh.   

Menurut (Prastowo, 2011: 24) jika dilihat dari segi tujuan disusunnya LKPD, 

maka LKPD dapat dibagi menjadi lima macam bentuk yaitu:  

1. LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep  

2. LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan 

berbagai konsep yang telah ditemukan  

3. LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar  

4. LKPD yang berfungsi sebagai penguatan  

5. LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. 

2.4.4 Manfaat Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

 

Suyitno (Hidayat, 2013) mengungkapkan manfaat yang diperoleh dengan 

penggunaan LKPD dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut:  

a. Mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

b. Membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep.  

c. Melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan 

proses.  

d. Sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses 

pembelajaran.  
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e. Membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari 

melalui kegiatan belajar. Membantu peserta didik untuk menambah informasi 

tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis.  

 

 

2.4.5 Langkah-langkah Aplikatif  Menyusunan LKPD 

 

Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) berfungsi membantu peserta didik 

melakukan kegiatan belajar yang aktif sesuai dengan urutan langkah-langkah. 

LKPD yang dibuat dengan kreatif akan memberikan kemudahan bagi peserta 

didik dalam mengerjakannya. Ini berarti dengan kemudahan tersebut, maka dapat 

menciptakan proses pembelajaran berjalan lebih mudah dan menyenangkan. 

Menurut (Prastowo, 2011;211-215) menjelaskan langkah-langkah dalam 

menyusun LKPD agar menjadi LKPD yang inovatif dan kreatif. Menurut 

Pendidikan Nasional (2004) terdapat langkah penyusunan LKPD agar sesuai 

dengan struktur dan format LKPD, yakni : 

a) Melakukan analisis kurikulum  

Analisis ini merupakan langkah awal penyusunan LKPD. Hal-hal yang perlu 

dianalisis yakni berkaitan dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator, dan materi pembelajaran, serta alokasi waktu yang ingin 

dikembangkan di LKPD.  

b) Menyusun Peta Kebutuhan LKPD  

Penyusunan ini diperlukan untuk melihat seberapa banyak LKPD yang harus 

ditulis. Ini dilakukan setelah menganalisis kurikulum dan materi pembelajaran. 
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c) Menentukan Judul-Judul LKPD  

Judul LKPD ditentukan berdasarkan kompetensi dasar, materi pokok, atau 

pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. Pada satu kompetensi 

dasar dapat dipecah menjadi beberapa pertemuan. Ini dapat menentukan berapa 

banyak LKPD yang akan dibuat, sehingga perlu untuk menentukan judul 

LKPD. Jika telah ditetapkan judul-judul LKPD, maka dapat memulai penulisan 

LKPD.  

d) Penulisan LKPD  

Ada beberapa langkah dalam penulisan LKPD. Pertama, merumuskan 

kompetensi dasar. Dalam hal ini, kita dapat melakukan rumusan langsung dari 

kurikulum yang berlaku, yakni dari Kurikulum 2006 (KTSP). Kedua, 

menentukan alat penilaian. Pada bagian ini, sebaiknya memilih alat penilaian 

yang sesuai dengan model pembelajaran dan sesuai dengan pendekatan 

Penilaian Acuan Pokok (PAP) atau Criterion Referenced Assessment. Ketiga, 

menyusun materi. Dalam penyusunan materi LKPD, maka  yang  perlu  

diperhatikan adalah: 1) kompetensi dasar yang akan dicapai, 2) sumber materi, 

3) pemilihan materi pendukung, 4) pemilihan kalimat yang jelas dan sesuai 

dengan Ejaan yang disempurnakan (EYD). Keempat, memperhatikan struktur 

LKPD. Struktur dalam LKPD  meliputi judul, petunjuk belajar, kompetesi 

dasar yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas-tugas dan langkah-

langkah pengerjaan LKPD, serta penilaian terhadap pencapaian tujuan 

pembelajaran. Dari penjelasan di atas, maka untuk mendapatkan LKPD  yang 

inovatif dan kreatif terdapat urutan langkah-langkah yang perlu diperhatikan. 

Langkah tersebut akan menuntun dalam menyusun dan mengembangkan 
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LKPD yang ingin dibentuk dapat dilihat pada gambar 2.1 diagram alur 

langkah-langkah penyususnan LKPD. 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Diagram Alur Langkah-langkah Penyusunan LKPD 

 

 

2.4.6    Prosedur Penyusunan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

 

Syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan LKPD agar diperoleh dengan 

kualitas baik menurut (Darmodjo dan Kaligis, 1992 : 41-46) antara lain:  

1) Syarat didaktik  

Penggunaan LKPD dapat digunakan oleh seluruh peserta didik, dengan 

berbagai perbedaan kemampuan. LKPD pada proses penemuan konsep, fungsi 

dari LKPD sebagai petunjuk dalam pembelajaran untuk mencari informasi, 

bukan sebagai alat pemberi informasi.  

 

2) Syarat konstruksi  

Berhubungan dengan penggunaan bahasa yang sesuai dengan tingkat 

kedewasaan peserta didik, penggunaan struktur kalimat yang jelas, kosa kata, 

tingkat kesukaran dan kejelasan dalam LKPD. Beberapa syarat konstruksi 

antara lain : 

a) Penggunaan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan anak.  

b) Penggunaan struktur kalimat yang jelas.  

 

Analisis kurikulum 

 

 

 

Analisis kurikulum 
 

 

 

 

 

Menyusun peta kebutuhan LKPD 
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Menyusun materi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Menulis LKPD 
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c) Tata urutan LKPD yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, 

berawal  dari hal-hal yang sederhana menuju hal-hal yang lebih kompleks.  

d) Penyediaan ruang yang cukup untuk memberi keluasaan pada peserta didik 

untuk menulis dan menggambarkan hal-hal yang ingin disampaikan oleh 

peserta didik.  

e) Penggunaan kalimat sederhana dan pendek.  

f) Penggunaan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata.  

g) Digunakan untuk seluruh peserta didik dengan berbagai perbedaan 

kemampuan.  

 

3) Syarat teknis 

a) Tulisan  

     Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan LKPD antara lain:  

(1) Penggunaan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin/romawi. 

(2) Penggunaan huruf yang agak besar untuk topik.  

(3) Penggunaan maksimal kata dalam satu baris.  

(4) Penggunaan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dan jawaban   

peserta didik.  

(5) Perbandingan antara huruf dan gambar dengan serasi.  

 

b)   Gambar yang baik dapat menyampaikan pesan secara efektif pada  

penggunaan LKPD.  

 

c)   Penampilan LKPD yang baik harus memiliki kombinasi antara gambar dan 

tulisan. Kegunaan LKPD menurut  Andi Prastowo (2012 )antara lain:  

(1) Sebagai bahan media pembelajaran yang dapat meminimalkan peran  

guru namun lebih mengaktifkan peserta didik.  

(2) Sebagai media pembelajaran  yang  mempermudah  peserta didik   

untuk  memahami materi yang diberikan.  

(3) Sebagai media pembelajaran yang ringkas dan banyak tugas untuk  

berlatih.  

(4)   Memudahkan pelaksanaan pembelajaran kepada peserta didik.  

 

Tujuan dilakukan penyusunan LKPD menurut (Andi Prastowo,2012), yaitu: 

a) Menyajikan media pembelajaran yang memudahkan peserta didik untuk   

berinteraksi dengan materi yang diberikan. 

b) Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan pengusaan peserta didik 

terhadap  materi yang diberikan. 

c) Melatih kemadirian peserta didik.  

d) Memudahkan guru dalam memberikan tugas kepada peserta didik.  

 

Manfaat yang diperoleh dengan penggunaan LKPD dalam proses  pembelajaran 

menurut (Prastowo, 2012) adalah sebagai berikut:  

a) Mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran.  

b) Membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep-konsep. 



41 
 

 
 

c) Melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan 

keterampilan     proses.  

d) Sebagai pedoman guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses   

pembelajaran. 

e) Membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar secar sistematis. 
 

 

2.4.7    Unsur-unsur LKPD Sebagai Bahan Ajar  

 

Dilihat dari strukturnya, bahan ajar LKPD lebih sederhana dari pada modul 

namun lebih kompleks dari pada buku. 

Tabel 2.1  Unsur-unsur LKPD 

LKPD Sebagai Bahan Ajar 

No  Unsur-unsur LKPD Format LKPD 

1 Judul  Judul  

2 Petunjuk belajar,  Kompetensi dasar yang akan 

dicapai  

3 Kompetensi dasar atau materi 

pokok,  

Waktu penyelesaian  

4 Informasi pendukung,  Bahan/peralatan yang diperlukan 

untuk menyelesaikan tugas  

5 Tugas atau langkah-langkah kerja,  Informasi singkat  

6 Penilaian.  Langkah kerja  

7 -  Tugas yang harus dilakukan  

8 -  Laporan yang harus dikerjakan  

                                                                                                    (Ibid, 2005;208) 

 

2.4.8 Prinsip-Prinsip Penyusunan LKPD 

 

Amri dan Khoiru (2010: 162) menyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam LKPD 

meliputi prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan.  Prinsip relevansi; artinya 

materi pembelajaran hendaknya relevan dan memiliki keterkaitan dengan 

pencapaian kompetensi dasar.  Prinsip konsistensi; artinya adanya kesesuaian 

antara LKPD dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik.  Prinsip 
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kecukupan; artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam 

membantu peserta didik menguasai kompetensi yang diajarkan. 

 

Menurut  Widodo dan Jasmadi (2008) untuk menghasilkan LKPD yang mampu 

memerankan fungsi dan perannya dalam pembelajaran yang efektif, LKPD perlu 

dirancang dan dikembangkan dengan mengikuti kaidah dan elemen yang 

mensyaratkannya.  Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam penyusunan LKPD, 

antara lain konsistensi, format, organisasi, dan perwajahan.  Masing-masing dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

a. Konsistensi;  penyusunan LKPD harus memperhatikan konsistensi dalam hal 

pemakaian font, spasi, dan tata letak, 

b. Format;  penyajian dalam LKPD perlu memperhatikan format kolom tunggal 

atau multi, format kertas vertikal atau horizontal, dan icon yang mudah 

dipahami, 

c. Organisasi;  materi pembelajaran harus terorganisasi dengan baik, artinya  

membuat materi pembelajaran yang terdapat dalam LKPD tersusun secara 

sistematis, 

d. Perwajahan; daya tarik peserta didik terhadap LKPD pada umumnya lebih 

banyak dari bagian sampul.  Oleh sebab itu, bagian sampul dianjurkan untuk 

menampilkan gambar, kombinasi warna, dan ukuran huruf yang serasi. Selain 

itu, dalam LKPD juga dapat diberikan tugas dan latihan yang dikemas dengan 

menarik sehingga peserta didik tidak merasa bosan. 

 

Depdiknas (2008: 11) mengungkapkan bahwa pengembangan LKPD hendaknya 

memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran, antara lain (1) mulai dari yang 
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mudah untuk memahami yang sulit, dari yang kongkret untuk memahami yang 

abstrak, (2) pengulangan memperkuat pemahaman; (3) umpan balik positif 

memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta didik, (4) motivasi yang 

tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar, (5) mencapai 

tujuan dan (6) mengetahui hasil yang dicapai.  Berdasarkan uraian di atas, LKPD 

yang dikembangkan harus memuat prinsip relevan, konsisten dan kecukupan, baik 

dari aspek materi maupun aspek media.  Selain itu, perlu memperhatikan prinsip 

konsistensi, format, organisasi, dan perwajahan, serta memulai dari yang mudah 

menuju yang sulit, kongkret menuju abstrak, dan dapat memotivasi peserta didik. 

 

1. Kualitas LKPD 

 

(Akker, 1999;126) menyatakan bahwa produk dari penelitian pengembangan 

harus memenuhi tiga karakteristik, yaitu valid, praktis, dan efektif.  Oleh karena 

itu, kualitas LKPD tercapai apabila pengembangan LKPD memenuhi kriteria 

beberapa kriteria penilaian sebagai berikut. 

 

a. Validitas LKPD 

 

(Nurham, 2013) dalam artikelnya menjelsakan bahwa validitas sering diartikan 

dengan kesahihan.  Validasi produk merupakan proses kegiatan untuk menilai 

apakah rancangan produk, dalam hal ini sistem kerja baru secara rasional akan 

lebih efektif dari yang lama atau tidak.  Lebih lanjut, dikatakan secara rasional, 

karena validasi masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum 

fakta lapangan.  Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan 

beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk 
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baru yang dirancang tersebut.  Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut, 

sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. Validasi desain dapat 

dilakukan dalam forum diskusi.  Sebelum diskusi peneliti mempresentasikan 

proses penelitian sampai ditemukan desain tersebut, berikut keunggulannya. 

 

Validitas dalam penelitian pengembangan meliputi validitas isi (aspek materi) dan 

validitas konstruk (aspek media) sesuai dengan ungkapan (Akker, 1999:  10) yang 

menyatakan bahwa validity refers to the extent that design of the intervention is 

based on state of the art knowledge (content validity) and that the various 

components of the intervention are consistently linked to each other (construct 

validity).  Sedangkan, menurut Pusat Perbukuan Depdiknas (2007) ada empat 

aspek yang perlu diperhatikan dalam validitas LKPD, yaitu aspek isi atau materi, 

aspek penyajian materi, aspek bahasa dan keterbacaan, dan aspek grafika. 

Berdasarkan beberapa uraian, maka yang disebut validitas dalam penelitian 

meliputi penilaian ahli materi dan ahli media dengan menetapkan kriteria-kriteria 

tertentu dan dilakukan tanpa melalui forum diskusi.  

 

b. Kepraktisan LKPD 

 

(Futriyana, 2012) menyatakan bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia 

kepraktisan diartikan sebagai suatu yang bersifat praktis atau efisien.  Kepraktisan 

juga merupakan salah satu ukuran suatu instrumen evaluasi dikatakan baik atau 

tidak.  Berkaitan dengan kepraktisan dalam penelitian pengembangan, Akker 

(1999:  10) menyatakan bahwa practically refers to the extent that user (or other 

expert) consider the intervention as appealing and usable in normal conditions, 

artinya kepraktisan mengacu pada tingkat bahwa pengguna (atau pakar-pakar 
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lainnya) mempertimbangkan intervensi dapat digunakan dan disukai dalam 

kondisi normal. 

 

Menurut (Nieveen, 1999;126-127) suatu produk memiliki kualitas baik apabila 

memenuhi kriteria praktis.  Aspek praktis LKPD dapat diartikan bahwa LKPD 

yang dikembangkan dapat membantu dan memberikan kemudahan dalam 

penggunaanya.  Aspek kepraktisan menurut Nieveen merujuk pada dua hal, yaitu 

(1) apakah praktisi atau ahli menyatakan bahwa LKPD yang dikembangkan dapat 

diterapkan dan (2) apakah LKPD yang dikembangkan benar-benar dapat 

diterapkan di lapangan. 

 

Pendapat Suryadi (Futriyana, 2012) menyatakan bahwa indikator kepraktisan 

bahan ajar diantaranya (1) sintaks pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik, 

(2) peserta didik/guru dapat melaksanakan kegiatan/aktivitas sesuai dengan yang 

dicantumkan dalam LKPD, dan (3) respon peserta didik/guru terhadap 

pembelajaran yang dilaksanakan baik/positif.  Berdasarkan beberapa uraian 

tentang kepraktisan LKPD, maka dalam penelitian ini akan diukur respon peserta 

didik terhadap LKPD untuk menentukan kriteria kepraktisan LKPD yang 

dikembangkan.  

 

c. Efektivitas LKPD 

 

Berkaitan dengan efektivitas LKPD yang dikembangkan, (Akker, 1999:10) 

menyatakan bahwa effectiveness refer to the extent that the experiences and 

outcomes with the intervention are consistent with the intended aims, artinya 

efektivitas mengacu pada tingkatan bahwa pengalaman dan hasil intervensi 
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konsisten dengan tujuan yang dimaksud.  Efektivitas suatu LKPD biasanya dilihat 

dari potensial efek berupa kualitas hasil belajar, sikap, dan motivasi peserta didik.  

 

Menurut Akker (Futriyana, 2012) ada dua aspek efektivitas yang harus dipenuhi 

oleh suatu LKPD, yaitu (1) ahli dan praktisi berdasarkan pengalamannya 

menyatakan bahwa LKPD tersebut efektif, dan (2) secara operasional LKPD 

tersebut memberikan hasil sesuai yang diharapkan.  Indikator untuk menyatakan 

bahwa keterlaksanaan LKPD dikatakan efektif dilihat dari komponen-komponen 

ketercapaian tujuan pembelajaran dan pengalaman peserta didik. Januszewski & 

Molenda (2008: 57) mengemukakan bahwa dalam konteks pendidikan, efektivitas 

berkaitan dengan sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan, yaitu sekolah, perguruan tinggi atau pusat pelatihan mempersiapkan 

peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang diinginkan oleh para 

stakeholder.   

 

Reigeluth (Futriyana, 2012) menyatakan bahwa efektivitas mengacu pada 

indikator belajar yang tepat (seperti tingkat prestasi dan kefasihan tertentu) untuk 

mengukur hasil pembelajaran.  Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai peserta didik dalam suatu 

pembelajaran, target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu indikatornya. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dalam penelitian dan pengembangan ini akan 

diukur efektivitas LKPD ditinjau dari kemampuan penalaran peserta didik yang 

dicapai. 
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2.5 Materi  Himpunan 

 

Pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe Team Accelerated Instruction  (TAI) merupakan rangkaian aktivitas 

pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi 

secara ilmiah. Dalam pembelajaran yang dilakukan peserta didik diharapkan tidak 

hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, 

akan tetapi peserta didik dapat aktif berpikir, berkomunikasi, mencari, dan 

mengolah data dan kemudian disimpulkan. Selain itu pembelajaran dengan 

pendekatan model pembelajaran kooperatif tipe TAI  juga menekankan pada 

kemampuan komunikasi, sehingga masalah merupakan komponen penting dalam 

pembelajaran. Masalah yang diajukan dalam setiap pembelajaran harus dapat 

merangsang peserta didik sehingga peserta didik menjadi terdorong dan tertantang 

untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Salah satu materi yang dapat 

dijadikan dasar pengajuan masalah dalam pembelajaran matematika adalah materi 

himpunan. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar materi himpunan disajikan 

pada Tabel 2.2. 

 

Materi himpunan merupakan materi yang ada pada kurikulum untuk kelas VII 

SMP/MTs. Standar kompetensi yang akan dikembangkan dalam pembelajaran 

himpunan di kelas VII adalah menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn 

dalam pemecahan masalah. Adapun kompetensi dasar, indikator, dan alokasi 

waktu dapat dilihat pada  Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2  Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Materi Himpunan   

                  Kelas VII Semester 2 

 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Aljabar 

4. Menggunakan konsep  

    Himpunan dan  

   diagram Venn dalam 

   pemecahan masalah 

4.1 Memahami pengertian dan notasi  himpunan,  

      serta penyajiannya 

4.2 Memahami konsep himpunan bagian 

4.3 Melakukan operasi irisan, gabungan,  kurang  

      (difference), dan komplemen   pada himpunan 

4.4 Menyajikan himpunan dengan diagram  Venn 

4.5 Menggunakan konsep himpunan dalam  

      Pemecahan masalah 

 

Dari rincian standar kompetensi dan kompetensi dasar di atas, dapat diketahui 

bahwa peserta didik diharapkan untuk mampu menemukan dan menentukan 

pengertian himpunan, notasi himpunan, penyajian himpunan, himpunan bagian 

dan operasi himpunan.  

 

2.6 Penelitian yang Relevan 

 

Pembelajaran matematika yang cenderung abstrak, sementara itu bahan ajar yang 

digunakan belum memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis, padahal 

pengembangan kemampuan komunikasi matematis tergantung pada cara yang 

ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu upaya 

yang dapat dilakukan guru adalah mengembangkan bahan ajar berupa LKPD yang 

akan digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran.  

 

Hasil penelitan yang dilakukan (Dewi, 2006) mengenai pemahaman konsep pada 

salah satu topik mata pelajaran matematika SMP, diperoleh hasil nilai rata-rata 
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peserta didik yang memperoleh pembelajaran meggunakan model pembelajaran 

konstruktivisme dan kontekstual adalah 61,39 dan nilai minimum 10 dan nilai 

maksimun 100. Sedangkan nilai rata-rata peserta didik yang memperoleh 

pembelajaran biasa adalah 23,04 dengan nilai minimum 0 dan nilai maksimum 55. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa peserta didik memperoleh pembelajaran biasa 

mempunyai hasil belajar yang rendah. 

 

Selanjutnya, penelitia tentang kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis 

peserta didik SMP yang telah dilakukan (Bagus, 2006),diperoleh hasil bahwa 

berdasarkan pencapaian skor rerata tes akhir kemampuan pemahaman dan 

komunikasi matematis peserta didik yang belajar dalam kelompok kecil dengan 

teknik probling maupun yang belajar secara konvensional hasilnya belum 

memenuhi harapan. 

 

Proses pembelajaran yang dikembangkan oleh guru matematika masih menganut 

paradigma transfer of knowledge, yang beranggapan bahwa peserta didik 

merupakan objek dari belajar merupakan salah satu penyebab masih rendahnya 

kemampuan pemehaman dan komunikasi matematis peserta didik. Dalam 

paradigma tersebut guru mendominasi proses pembelajaran. Kenyataan seperti ini 

telah  diungkapkan oleh (Rusffendi, 1988), yang menyatakan bahwa matematika 

yang dipelajari peserta didik di sekolah sebagian besar tidak diperoleh melalui 

eksplorasi matematika, tetapi melalui pemberitahuan oleh guru. 
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2.7 Kerangka Berpikir 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2  Kerangka Berpikir 

 

 

Penelitian pengembangan ini dilakukan oleh peneliti dengan berdasarkan, 

kerangka pemikiran sesuai dengan lankah-langkah penelitian pengembangan,  

diperoleh informasi bahwa perlu adanya variasi LKPD  yang dapat memotivasi 

dan meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Perangkat pembelajaran yang 

harus ada dalam setiap pembelajaran yang dilakukan adalah RPP. RPP merupakan 

pedoman bagi guru dalam melakukan proses pembelajaran sehingga pembelajaran 

dapat berjalan secara sistematis, efektif dan efisien. Untuk dapat menciptakan 

pembelajaran sistematis, efektif dan efisien yang mendorong peserta didik aktif 

dan mandiri seperti tujuan dari kurikulum, penyusunan RPP harus memperhatikan 

pendekatan atau metode pembelajaran yang digunakan. Salah satu pendekatan 

Kondisi Awal 

1. LKPD yang digunakan belum mencapai tujuan pembelajaran 

2. Peserta didik terlihat kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran 

 

LKPD dengan model TAI membantu peserta didik menjadi lebih aktif 

dan melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan komponen 

Mengembangkan LKPD dengan model TAI pada pokok bahasan 

Himpunan 

Hasil 

1. LKPD dengan model TAI.   

2. LKPD dengan model TAI telah berkriteria efektif.  
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yang dapat meningkatkan peran aktif peserta didik dalam pembelajaran 

matematika adalah pendekatan model TAI. 

 

Langkah selanjutnya pembelajaran tersebut dilaksanakan oleh guru, setelah itu 

diberikan tes untuk mengukur kemampuan akhir peserta didik. Hasil akhir yang 

diharapkan adalah rata-rata peserta didik mencapai nilai ketuntasan dan terdapat 

pengaruh antara motivasi dan kemampuan komunikasi matematik  peserta didik 

menggunakan LKPD dengan model TAI. Serta terdapat perbedaan kemampuan 

komunikasi matematik dengan model TAI dengan pembelajaran konvensional, dan 

perbedaan prestasi belajar dengan model TAI berpendekatan konstruktivisme. Dari 

beberapa hal tersebut disimpulkan bahwa LKPD dengan model TAI 

berpendekatan konstruktivisme terhadap kemampuan komunikasi matematis lebih 

efektif dari model pembelajaran konvensional dengan LKS terbitan penerbit dan 

berpendekatan konstruktivisme lebih baik dari yang  mengunakan LKPD dengan 

model TAI.  

 

2.8 Hipotesis 

 

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah 

diuraikan di atas, rumusan hipotesis tindakan yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah menghasilkan LKPD matematika dengan model Team Accelerated 

Instruction (TAI) untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik dengan hasil yang lebih baik pada materi himpunan. 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

III.   METODE PENELITIAN  

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

Tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Way Panji Kecamatan Way Panji 

Kabupaten Lampung Selatan , Provinsi Lampung.  Adapun, waktu penelitian ini 

dilaksanakan pada peserta didik kelas VII semester genap tahun pelajaran 

2015/2016.  

  

3.2  Jenis dan Prosedur Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (research and 

development).  Produk  yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan ini 

adalah LKPD matematika yang berorientasi pada kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik  SMP dengan penerapan model Team Accelerated 

Instruction pada materi himpunan kelas VII. 

 

3.3 Prosedur Pengembangan 

 

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari model 

pengembangan ADDIE yang dikembangkan oleh Dick dan Carry 

(Mulyatiningsih, 2012:  200).  Model pengembangan ADDIE terdiri dari lima 

tahap, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. 
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Berikut penjelasan dari masing-masing tahapan pengembangan dengan model 

ADDIE secara terperinci. 

 

1. Analysis (Tahap Analisis) 

 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis masalah perlunya 

suatu pengembangan.  Tahap analisis memuat analisis kebutuhan, analisis 

kurikulum, dan analisis karakteristik peserta didik.  Analisis kebutuhan dapat 

dilakukan dengan wawancara kepada guru, observasi kelas, serta menganalisis 

LKPD yang tersedia.  Melalui tahap ini, akan diketahui LKPD yang perlu 

dikembangkan untuk memfasilitasi peserta didik.  Selanjutnya, menganalisis 

kurikulum yang dilakukan dengan memperhatikan karakteristik kurikulum yang 

digunakan.  Hal ini dilakukan agar LKPD yang dikembangkan sesuai dengan 

tuntutan kurikulum yang berlaku.  Langkah selanjutnya adalah mengkaji silabus 

untuk merumuskan indikator-indikator pencapaian pembelajaran.  Analisis yang 

terakhir adalah analisis karakteristik peserta didik yang dilakukan dengan 

wawancara dan observasi saat pembelajaran matematika. 

 

2. Design (Tahap Perancangan) 

 

Setelah tahap analisis selesai, selanjutnya adalah design. Pada tahap ini, dilakukan 

penentuan komponen-komponen penyusun perangkat pembelajaran berupa 

LKPD.  Ada beberapa prosedur yang harus diikuti dalam penyusunan LKPD 

sebagaimana dijelaskan Ditjen Dikdasmenum (2004) berikut ini.  

a. Memahami standar isi dan standar kompetensi lulusan, silabus, program 

semeter, dan rencana pelaksanaan pembelajaran;  langkah pertama yang harus 
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dilakukan dalam menyusun bahan pembelajaran adalah memahami standar isi 

(Permendiknas No. 22 Tahun 2006) berarti memahmai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar.  Hal ini telah dilakukan guru ketika menyusun silabus, 

program semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran.  Memahami standar 

kompetensi lulusan (Permendiknas No. 23 Tahun 2006) juga telah dilakukan 

ketika menyusun silabus.  Walaupun demikian, ketika menyusun bahan 

pembelajaran, dokumen-dokumen tersebut perlu dihadirkan dan dibaca 

kembali.  Hal itu membantu penyusun LKPDdengan mengaplikasikan prinsip 

relevansi, konsistensi, dan kecukupan.  Selain itu, penyusunan LKPD akan 

terpandu ke arah yang jelas, sehingga LKPD yang dihasilkan benar-benar 

berfungsi, 

b. Mengidentifikasi jenis bahan pembelajaran berdasarkan pemahaman terhadap 

poin;  mengidentifikasi jenis bahan pembelajaran dilakukan agar penyusun 

LKPD mengenal dengan tepat jenis-jenis materi pembelajaran yang akan 

disajikan, 

c. Melakuan pemetaan materi; hasil identifikasi dipetakan dan diorganisasikan 

sesuai dengan pendekatan yang dipilih (prosedural atau hierarkis).  Pemetaan 

materi dilakukan berdasarkan standar kompetensi (SK), kompetensi dasar 

(KD), dan standar kompetensi lulusan (SKL).  Tentu saja di dalamnya terdapat 

indikator pencapaian yang telah dirumuskan pada saat menyusun silabus.  Jika 

penyusunan silabus telah terpeta dengan baik maka pemetaan tidak diperlukan 

lagi, LKPD tinggal mempedomani yang ada pada silabus.  Akan tetapi jika 

belum terpetakan dengan baik, perlu pemetaan ulang setelah penyusunan 

silabus, 
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d. Menetapkan bentuk penyajian;  bentuk penyajian dapat dipilih sesuai dengan 

kebutuhan. Bentuk-bentuk tersebut adalah seperti buku teks, modul, diktat, 

lembar informasi, atau LKPDsederhana.  Masing-masing bentuk penyajian ini 

dapat dilihat dari berbagai sisi, di antaranya dapat dilihat dari sisi kompleksitas 

struktur dan pekerjaannya. Bentuk buku teks tentu lebih kompleks 

dibandingkan dengan yang lain, 

e. Menyusun struktur (kerangka) penyajian;  jika bentuk penyajian sudah 

ditetapkan, penyusunan LKPD berdasarkan struktur atau kerangka penyajian. 

Kerangka-kerangka itu diisi dengan materi yang telah ditetapkan,  

f. Membaca buku sumber;  membaca buku sumber diperlukan untuk menentukan 

materi yang diisikan pada struktur atau kerangka penyajian.  Kegiatan 

pengisian dilakukan setelah penyusunan struktur penyajian,   

g. Membuat draf LKPD;  kegiatan membuat draf (termasuk membahasakan, 

membuat ilustrasi/gambar, atau merumuskan pelengkap LKPD) dilakukan 

bersamaan dengan kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya. 

 

a. Development (Tahap Pengembangan) 

 

Setelah selesai merancang LKPD, tahap selanjutnya adalah development. Tahap 

ini merupakan tahap pengembangan rancangan LKPD.  Kegiatan yang dilakukan 

adalah menulis draf LKPD dan mengembangkannya berdasarkan kerangka 

rancangan pada tahap design.  Proses pengembangan perlu memperhatikan syarat 

dan prinsip penyusunan LKPD serta komponen-komponen yang akan digunakan, 

yaitu kemampuan komunikasi matematis, dan model Team Accelerated 
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Instruction.  Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan instrumen penilaian LKPD 

angket respon peserta didik, dan instrumen kemampuan komunikasi peserta didik.  

 

Instrumen penilaian LKPD disusun dengan memperhatikan aspek penilaian 

LKPD, yaitu aspek materi dan aspek medeia.  Kemudian, LKPD tersebut 

divalidasi oleh ahli.  Hasil validasi akan digunakan sebagai acuan untuk revisi 

produk yang dikembangkan.  Validasi dilakukan hingga pada akhirnya 

LKPDdinyatakan valid.  Pengembangan angket respon peserta didik digunakan 

untuk mengetahui tingkat kepraktisan LKPD yang dikembangkan.  Sedangkan, 

pengembangan instrumen kemampuan komunikasi digunakan untuk mengukur 

tingkat efektivitas LKPD yang dikembangkan. 

 

b. Implementasion (Tahap Penerapan) 

 

Setelah LKPD dinyatakan valid, produk tersebut diterapkan pada sekolah yang 

telah ditentukan sebagai tempat penelitian.  Tahap penerapan ini dilakukan untuk 

mengetahui kualitas LKPD yang dikembangkan berdasarkan aspek efektivitasnya. 

 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap penerapan ini adalah melaksanakan 

pembelajaran dengan LKPD yang telah dikembangkan, melaksanakan pengujian 

soal kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada akhir pertemuan serta 

meminta pengisian angket respon peserta didik tentang LKPD yang telah 

digunakan.  Setelah didapatkan data dari tes kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik dan angket respon peserta didik maka data tersebut diolah kemudian 

dianalisis untuk tahap evaluasi. 
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c. Evaluation (Tahap Evaluasi) 

 

Setelah melaui tahap penerapan, tahapan penelitian dilanjutkan dengan evaluasi.  

Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil analisis data kulaitas LKPD, yaitu analisis 

nilai tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik untuk mengetahui 

efektivitas dari LKPD matematika yang dikembangkan dan analisis hasil 

pengisian angket respon peserta didik untuk mengetahui kepraktisan 

LKPDmatematika yang dikembangkan.  Selain itu, pada tahap ini dilakukan 

penyempurnaan produk dengan melakukan revisi berdasarkan saran atau masukan 

peserta didik dan evaluasi saat penerapan LKPDdilaksanakan. 

 

Desain penelitian yang digunakan dapat dilihat dari gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 
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3.4 Subjek Penelitian 

 

Subjek penelitian dan pengembangan ini adalah peserta didik kelas VII SMP 

Negeri 1 Way Panji yang terdaftar pada semester genap tahun pelajaran 

2015/2016 sebanyak 33 peserta didik.  Subjek validasi LKPD terdiri dari satu ahli 

materi dan satu ahli media. 

  

3.5 Instrumen Penelitian 

 

Instrumen disusun untuk mendapatkan data dan fakta yang diperlukan dalam 

penelitian yang akan mendukung pengumpulan data.  Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara untuk analisis kebutuhan, 

instrumen penilaian LKPD untuk menilai validitas LKPD yang dikembangakan, 

angket respon peserta didik untuk menilai aspek kepraktisan LKPD, dan 

instrumen kemampuan komuniasi matematis untuk menilai efektivitas LKPD. 

 

3.5.1 Pedoman Wawancara 

 

Instrumen yang digunakan pada saat tahap analisis kebutuhan adalah pedoman 

wawancara. Wawancara tersebut dilakukan kepada guru dan peserta didik untuk 

mengetahui pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas serta permasalahan-

permasalahan pembelajaran.  Pedoman wawancara tersebut memuat pertanyaan-

pertanyaan yang harus dijawab oleh guru, meliputi  fungsi LKPD, cara 

mengembangkan LKPD, kemampuan komunikasi matematis peserta didik, 

strategi pembelajaran yang digunakan, dan pembelajaran matematika yang 

diharapkan. 
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3.5.2 Instrumen Penilaian LKPD 

 

Instrumen yang digunakan dalam penilaian LKPD berupa seperangkat pertanyaan 

tertulis untuk diberikan respon (Widoyoko, 2014:  155). Instrumen ini terdiri dari 

penilaian untuk ahli materi dan penilaian untuk ahli media.  Instrumen penilaian 

LKPD ini berupa angket berskala Likert dengan empat skala, kriteria skor 

penilaian dengan empat skala dapat dilihat dalam tabel berikut. 

 

Tabel 3.1 Kriteria Skor Penilaian LKPD 

 

Skor Kriteria Penilaian 

4 Sangat Baik (SB) 

3 Baik (B) 

2 Kurang (K) 

1 Sangat Kurang (SK) 

 

 

 

a. Instrumen penilaian ahli materi 

 

Beberapa aspek yang menjadi penilaian dari ahli materi, yaitu aspek kelayakan isi, 

kelayakan :penyajian, dan kelayakan bahasa. 

1) Aspek kelayakan isi dengan indikator kesesuaian materi dengan silabus yang di 

kembangkan, keakuratan materi, pendukung materi pembelajaran, dan 

kemutahiran materi, 

2) Aspek kelayakan penyajian dengan indikator teknik penyajian, pendukung 

penyajian, penyajian pembelajaran, dan kelengkapan penyajian, 

3) Aspek kelayakan bahasa dengan indikator komunikatif, dialogis dan interaktif, 

kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik, dan keruntutan dan 

keterpaduan alur pikir. 
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Tabel 3.2   Kisi-Kisi Instrumen Penilaian LKPD Untuk Ahli Materi 

 

No. Aspek Indikator 

1 Kelayakan Isi 

Kesesuaian materi dengan silabus yang di 

kembangkan 

Keakuratan Materi 

Pendukung materi pembelajaran 

Kemutakhiran Materi 

2 Kelayakan Penyajian 

Teknik Penyajian 

Pendukung Penyajian 

Penyajian Pembelajaran 

Kelengkapan Penyajian 

3 Penilaian Model TAI 
Model TAI 

Sistem Evaluasi  

 

 

b. Instrumen penilaian ahli media 

 

Beberapa aspek yang menjadi penilaian dari ahli media, meliputi aspek ukuran 

bahan ajar, desain sampul LKPD (cover), dan desain isi LKPD. 

1) Aspek ukuran LKPD dengan indikator ukuran fisik LKPD, 

2) Aspek sampul LKPD (cover) dengan indikator tata letak kulit sampul, huruf 

yang digunakan menarik dan mudah dibaca, serta ilustrasi sampul LKPD, 

3) Aspek isi LKPD dengan indikator konsistensi tata letak, unsur tata letak 

harmonis, unsur tata letak lengkap, unsur letak mempercepat pemahaman, 

tipografi isi LKPD sederhana, tipografi mudah dibaca, tipografi memudahkan 

pemahaman, serta ilustrasi isi. 
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Tabel 3.3  Kisi-Kisi Instrumen Penilaian LKPD Ahli Media 

 

No. Aspek Indikator 

1 Kelayakan Kegrafikan 

Ukuran LKPD 

Desain Sampul LKPD 

Desain Isi LKPD 

2 Kelayakan Bahasa 

Lugas  

Komunikatif 

Interaktif 

Kesesuaian denganperkembangan peserta didik 

Kesesuaian dengan kaidah bahasa 

Penggunaan istilah dan simbol 

 

 

3.5.3 Angket Respon Peserta didik 

 

Aspek dalam angket respon peserta didik dikembangkan sesuai dengan indikator 

yang dibutuhkan.  Aspek yang dimaksud, yaitu aspek bahasa, penyajian, dan 

kondisi. Angket berskala Likert dengan empat kategori penilaian, yaitu sangat 

setuju, setuju, kurang setuju dan tidak setuju. Berikut adalah tabel kisi-kisi angket 

respon peserta didik yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. 

Tabel 3.4  Kisi-Kisi Angket Respon Peserta didik 

 

Aspek Pernyataan 

Bahasa 

Setiap bahasa dalam LKPDmudah dipahami 

LKPDmenggunakan kalimat yang tidak menimbulkan makna ganda 

Petunjuk kegiatan pada LKPDjelas 

Penyajian 

Penyajian LKPDmenarik dan tidak membosankan 

Materi dan isi dalam LKPDlengkap dan disajikan secara runtut 

Saya dapat mengikuti tahap-tahap pembelajaran dan kegiatan dalam 

LKPDini 

LKPDini memberikan wawasan yang baru 

Saya menyukai komposisi warna dan tampilan dalam LKPDini. 

Kondisi 

Saya sulit memahami simbol-simbol dan lambang-lambang matematika 

dengan jelas 

Gambar, grafik, dan ilustrasi yang disajikan tidak ada kaitannya dengan 

budaya madrasah 

Permasalahan dan ilustrai yang disajikan dalam LKPDjarang saya 

jumpai dalam kehidupan sehari-hari 

Tugas-tugas dalam LKPDini terlalu sulit 
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3.5.4 Instrumen Kemampuan Komunikasi matematis Peserta didik 

 

Instrumen kemampuan komunikasi matematis di validasi oleh ahli dengan 

mengembangkan kisi-kisi penilaian sesuai kebutuhan penelitian.  Validasi ini 

bertujuan untuk mengukur kualitas  instumen secara teoristis.  Adapun, kisi-kisi 

pengembangan lembar validasi instrumen kemampuan komunikasi matematis 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Validasi Instrumen Kemampuan Komunikasi matematis 

 

 

NO Aspek Indikator 

1 Materi 

Soal sesuai indikator 

Karakteristik butir soal dinyatakan dengan jelas 

Masing-masing butir soal sudah dilengkapi pedoman 

pemberian skor 

2 Konstruksi 

Rumusan sikap butir soal kata/perintah/pernyataan yang 

menuntut jawaban peserta didik 

Rumusan butir soal tidak menimbulkan penafsiran 

ganda 

Butir soal tidak tergantung pada jawaban butir soal 

yang lain 

3 Bahasa 

Rumusan butir soal menggunakan bahasa yang 

sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami 

Rumusan butir soal menggunakan bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

Rumusan setiap butir soal menggunakan bahasa yang 

baku 

 

Selain validasi secara teoristis oleh ahli, kualitas intsrumen kemampuan 

komunikasi matematis juga dianalisis melalui validitas isi dengan uji coba produk.  

Analisis tersebut untuk mengetahui validitas tiap butir soal, reliabilitas soal, daya 

pembeda, dan indeks kesukaran tiap butir soal.  
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a. Validitas Butir Soal 

Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kevaliditasan atau keabsahan 

dari suatu alat ukur.  Validitas untuk tiap butir soal menggunakan rumus korelasi 

product moment dari Karl Person (Suherman, 2003:  120) sebagai berikut. 

r xy
  

       

 




2222 YYNXXN

YXXYN  

Keterangan: 

 =  Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N    =  banyaknya subjek 

X    =  Skor item 

Y    =  Total skor 

 

Setelah didapat harga koefisien validitas maka harga tersebut diinterpretasikan 

dengan menggunakan tolak ukur yang dibuat Guilford (Suherman, 2003:113) 

seperti pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.6 Klasifikasi KoefisienValiditas 

 

Nilai  Interpretasi 

0,90 ≤  ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,70 ≤ < 0,90 Tinggi 

0,40 ≤  < 0,70 Sedang 

0,20 ≤  < 0,40 Rendah 

0,00 ≤  < 0,20 Sangat Rendah 

 < 0,00 Tidak valid 

 

 

b. Reliabilitas Instrumen 

 

Untuk menentukan koefisien reliabilitas tes bentuk uraian digunakan rumus 

Cronbach Alpha (Suherman, 2003:  155) sebagai berikut.  
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Keterangan:  

r 11  = koefisien reliabilitas 

n    = banyak butir soal 

2iS  = varians skor tiap butir soal 

S
2t
 = varians total skor 

 

Setelah didapat harga koefisien validitas maka harga tersebut diinterpretasikan 

terhadap kriteria tertentu dengan menggunakan tolak ukur yang dibuat Guilford 

(Suherman, 2003:139) seperti pada Tabel 3.7 berikut. 

 

Tabel 3.7 Klasifikasi Koefisien Reliabilitas 

 

 

Nilai r 11  Interpretasi 

r 11≤ 0,20 sangat rendah 

0,20 40,0r11   rendah 

0,40 70,0r11   sedang 

0,70 90,0r11   tinggi 

0,90 00,1r11   sangat tinggi 

 

 

 

c. Daya Pembeda (DP) 

 

Suherman (2003:  159) mengatakan bahwa daya pembeda adalah seberapa jauh 

kemampuan butir soal dapat membedakan antara testi yang mengetahui jawaban 

dengan benar dan dengan testi yang tidak dapat menjawab soal tersebut (atau testi 
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menjawab dengan salah).  Untuk menghitung daya pembeda tiap butir soal 

menggunakan rumus daya pembeda  sebagai berikut. 

DP = 
b

XX BA     

Keterangan: 

DP   = Daya Pembeda 

AX    = Rata-rata skor peserta didik kelas atas 

BX    = Rata-rata skor peserta didik kelas bawah 

 b     = Skor maksimum tiap butir soal 

 

Kriteria untuk daya pembeda tiap butir soal (Suherman, 2003: 161) dinyatakan 

sebagai berikut. 

 

Tabel 3.8 Kriteri Daya Pembeda (DP) 

 

 

Daya Pembeda Kriteria 

DP ≤ 0,00 Sangat jelek 

0,00 < DP ≤ 0,20 Jelek 

0,20 < DP ≤ 0,40 Cukup 

0,40 < DP ≤ 0,70 Baik 

0,70 < DP ≤ 1,00 Sangat baik 

 

 

 

d. Indeks Kesukaran (IK) 

 

Perhitungan indeks kesukaran menggunakan rumus indeks kesukaran menurut 

Suherman (2003:43) sebagai berikut. 
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IK = 
b

x
  

Keterangan:  

IK    = Indeks kesukaran  

x      = Rata-rata skor kelompok atas dan kelompok bawah  

b      = Skor maksimum tiap butir soal 

 

Penentuan kriteria dari indeks kesukaran soal dilihat dari nilai klasifikasi dari soal 

tersebut.  Klasifikasi indeks kesukaran butir soal berdasarkan (Suherman, 2003:  

170) dinyatakan sebagai berikut. 

 

Tabel 3.9 Kriteria Indeks Kesukaran (IK) 

 

 

IK (Indeks Kesukaran) Interpretasi 

IK = 0,00 Soal terlalu sukar 

0,00 < IK ≤ 0,30 Soal sukar 

0,30 < IK ≤ 0,70 Soal sedang 

0,70 < IK ≤ 1,00 Soal mudah 

 

 

Hasil validasi instrumen  kemampuan komunikasi matematis dianalisis untuk 

mengetahui validitas butir setiap soal, reliabilitas soal, daya beda dan tingkat 

kesukaran dalam instrumen kemampuan komunikasi matematis yang akan 

diterapkan dalam uji coba lapangan.  

 

 

1) Validitas Instrumen Kemapuan Komunikasi matematis 

 

Hasil analisis validitas secara empiris ditunjukkan dengan tabel berikut. 
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Tabel 3.10 Validitas Instrumen Kemapuan Komunikasi matematis 

 

NO SOAL VALIDITAS KRITERIA 

1 0,53 Sedang 

2 0,88 Tinggi 

3 0,80 Tinggi 

4 0,75 Tinggi 

5 0,64 Sedang 

 

 

Berdasarkan analisis validitas di atas, dapat diketahui bahwa dari 5 butir soal hasil 

tes uji coba dapat dipersentasekan bahwa terdapat 100% valid.  Ditinjau dari 

validitas tiap butir soal, instrumen kemapuan komunikasi matematis yang 

dikembangkan telah memiliki kriteria valid.  

 

2) Reliabilitas Instrumen Kemampuan Komunikasi matematis 

 

Berdasarkan perhitungan reliabilitas dapat diketahui bahwa indeks reliabilitas soal 

matematika pada tes uji coba adalah 0,88.  Hal ini menunjukkan bahwa kualitas 

soal memenuhi kriteria reliabel dengan kategori tinggi.  

 

3) Tingkat Kesukaran Instrumen Kemapuan Komunikasi matematis 

 

Hasil analisis tentang tingkat kesukaran instrumen kemampuan komunikasi 

matematis dapat diketahui melalui sajian tabel berikut. 

Tabel 3.11 Tingkat Kesukaran Instrumen Kemapuan Komunikasi matematis 

 

No. Soal Tingkat Kesukaran Kriteria 

1 0,69 Mudah 

2 0,81 Mudah 

3 0,81 Mudah 

4 0,71 Mudah 

5 0,57 Sedang 
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Berdasarkan perhitungan yang diperoleh, hasil tingkat kesukaran soal pada uji 

coba dapat dihitung rata-rata soal di atas berada pada kategori sedang yaitu 0,57. 

Berdsarkan persentase pada gambar di bawah, perbandingan antara soal mudah 

dan sedang,  adalah 4:1.  Oleh karena itu, instrumen tes kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik yang dikembangkan memiliki empat kategori soal yang 

mudah (soal nomor 1,2,3, dan 4), serta memiliki satu kategori soal yang sedang 

(soal nomor 5).  

 

4) Daya Pembeda Instrumen Kemapuan Komunikasi matematis  

 

Berdasarkan hasil analsis daya pembeda, rata-rata soal memiliki daya pembeda 

yang cukup. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 3.12 Daya Pembeda Instrumen Kemapuan Komunikasi matematis 

 

No. Soal Daya Pembeda Kriteria 

1 0,16 Jelek 

2 0,50 Baik 

3 0,33 Cukup 

4 0,33 Cukup 

5 0,36 Cukup 

 

 

Ditinjau dari tabel daya pembeda di atas, diketahui bahwa soal nomor 3, 4 dan 5 

memiliki daya pembeda yang cukup, soal nomor 2 memiliki daya pembeda 

dengan kategori yang baik, sedangkan soal nomor 1 memiliki daya pembeda 

dengan kategori yang jelek yang tidak bisa membedakan kemampuan peserta 

didik tingkat atas dengan peserta didik tingkat bawah. Berdasarkan analisis 

kualitas instrumen kemampuan komunikasi matematis yang telah dilakukan, maka 
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dapat diambil kesimpulan bahwa secara empiris instrumen ini dinyatakan valid 

dan reliabel, memiliki tingkat kesukaran yang sedang dan memiliki daya pembeda 

yang cukup, sehingga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik.  

 

Instrumen kemampuan komunikasi matematis ini bertujuan untuk memperoleh 

data tentang penilaian kemampuan komunikasi matematis setelah peserta didik 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan LKPD yang dilaksanakan di akhir 

uji coba.  Adapun, kriteria penskoran soal-soal komunikasi matematis disajikan 

oleh Thomson (2006) seperti yang tertera dalam tabel berikut ini. 

 

Tabel 3.13 Kriteria Penskoran Soal Komunikasi matematis 

 

Kriteria Skor 

a. Respon (penyelesaian) diberikan secara lengkap dan benar 4 

b. Respon (penyelesaian) diberikan dengan satu kesalahan/ 

kekurangan yang signifikan. 
3 

c. Respon (penyelesaian) benar secara parsial dengan lebih dari 

satu kesalahan/kekurangan yang signifikan 
2 

d. Respon (penyelesaian) tidak terselesaikan secara keseluruhan 

namun mengandung sekurang-kurangnya satu argumen yang 

benar 

1 

e. Respon (penyelesaian) berdasarkan pada proses atau argumen 

yang salah, atau tidak ada respon sama sekali 
0 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Validitas LKPD 

 

Instrumen yang digunakan untuk menganalisis validitas adalah angket penilaian. 

Analisis data pada tahap ini meliputi teknik analisis deskripstif kualitatif dan 

analisis deskriptif kuantitatif.  Data kualitatif berupa masukan dan saran perbaikan 
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LKPD dari ahli materi dan ahli media dideskriptifkan secara deskriptif kualitatif 

sebagai panduan untuk merevisi LKPD. Data kuantitatif berupa data skor 

penilaian ahli materi dan media dari lembar validasi yang diisi oleh kedua ahli 

dianalisis dengan acuan yang diadaptasi dengan menggunakan skala Likert dengan 

4 skala yang nantinya akan dideskriptifkan secara kualitatif dengan langkah-

langkah sebagai berikut.  

1) Melakukan tabulasi data oleh validator yang diperoleh dari ahli materi dan ahli 

media. Tabulasi data dilakukan dengan memberikan penilaian pada aspek 

penilaian dengan memberikan skor 4, 3, 2, 1 berdasarkan skala pengukuran 

Skala Likert, Skor 4 untuk kategori sangat baik, skor 3 untuk kategori baik, 

skor 2 untuk kategori kurang dan skor 1 untuk kategori sangat kurang, 

 

2) Perhitungan rata-rata skor tiap aspek. Pada tahap ini, data skor penilaian 

kevalidan LKPD yang telah ditabulasi kemudian dihitung rata-ratanya untuk 

setiap aspek. Rata-rata skor tiap aspek penilaian kevalidan LKPD dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut.  

𝑥   = 
∑    
   

 
 

Keterangan:  

 

𝑥    = rata-rata tiap aspek penilaian kevalidan produk  

∑    
     = jumlah skor tiap aspek penilaian kevalidan produk  

𝑛   = jumlah butir penilaian tiap aspek penilaian kevalidan produk, 

 

3) Pembandingan rata-rata skor tiap aspek dengan kriteria yang ditentukan. Cara 

yang digunakan untuk menyatakan rata-rata skor tiap aspek dalam nilai 

kualitatif (Widoyoko, 2012: 112) adalah dengan membandingkannya dengan 
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kriteria penilaian kualitas tertentu.  Kriteria yang digunakan dalam penelitian 

ini disajikan sebagai berikut. 

 

Tabel 3.14 Kriteria Penilaian Bahan Ajar 

 

Interval Rerata Skor Kriteria Kualitatif 

3,25 < 𝑋  ≤  4,00 Sangat baik 

2,50 < 𝑋  ≤  3,25 Baik 

1,75  < 𝑋  ≤  2,50 Kurang 

1,00  < 𝑋 .≤ .1,75 Sangat Kurang 

 

 

 

3.6.2 Analisis Kepraktisan Bahan Ajar 

 

Analisis kepraktisan dinilai berdasarkan respon peserta didik terhadap LKPD 

matematika yang dikembangkan. Berikut adalah langkah-langkah analisis data 

kepraktisan tersebut. 

1) Analisis data ini menggunakan skala Likert, yaitu pemberian skor 1-4 terhadap 

pernyataan, 

 

Tabel 3.15   Skala Penilaian Angket Respon Peserta didik 

 

Pilihan Jawaban 
Skor Pernyataan 

Positif Negatif 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 4 
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2) Setelah dilakukan penskoran, selanjutnya menghitung rata-rata skor untuk 

masing-masing aspek yang diamati menggunakan rumus berikut. 

 

x  = 
∑    

  
 

 

 

Keterangan:  

 

k    = banyaknya responden 

x   = rata-rata perolehan tiap aspek  

∑      = jumlah perolehan tiap aspek 

n  = banyaknya butir pernyataan tiap aspek, 

3) Mengkonversikan rata-rata skor yang diperoleh menjadi nilai kualitatif sesuai 

kriteria klasifikasi rata-rata skor tiap aspek menjadi data kualitatif sesuai tabel 

3.14 di atas. 

 

3.6.3 Analisis Efektivitas LKPD 

 

Analisis efektivitas dinilai dari hasil kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik.  Untuk menentukan intrepretasi data digunakan pedoman sebagai berikut. 

Persentase Ketuntasan (p) = 
                                 

                            
 x 100% 

Berikut ini adalah pedoman yang akan digunakan untuk menentukan interpretasi 

data ketuntasan belajar peserta didik menurut Widoyoko (2009:  242) yang 

disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 3.16 Kriteria Penilaian Efektivitas LKPD 

 

Persentase Ketuntasan (%) Klasifikasi 

p ≥ 80 Sangat Baik 

60 < p ≤ 80 Baik 

40 < p ≤ 60 Cukup 

20 < p ≤ 40 Kurang 

p ≤ 20 Sangat Kurang 

 

LKPD matematika dianggap efektif apabila persentase ketuntasan berada pada 

k i   i  b ik,   i   60 < p ≤ 80.  S   i  i  ,     -rata nilai yang diperoleh peserta 

didik       ≥ 70 (KKM). 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 V.   SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1    Simpuan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan simpulan yang diperoleh adalah 

sebagai berikut. 

1. Pengembangan LKPD matematika dengan model Team Accelerated 

Instruction untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematik peserta 

didik diawali dari studi pendahuluan dengan menggunakan pedoman 

wawancara. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa LKPD dengan 

model Team Accelerated Instruction menjadi kebutuhan yang perlu 

dikembangkan. Penyusunan LKPD dengan model Team Accelerated 

Instruction dimulai dari analisis kebutuhan. Hasil validasi menunjukkan bahwa 

LKPD dengan model Team Accelerated Instruction telah layak digunakan dan 

termasuk dalam kategori baik. Revisi dilakukan berdasarkan saran dan 

masukan dari uji pakar. Hasil uji coba lapangan awal menunjukkan bahwa 

LKPD dengan model Team Accelerated Instruction berada dalam kategori 

baik. Hasil angket respon peserta didik juga menunjukkan bahwa peserta didik 

merasa tertarik dan mendapatkan manfaat dari LKPD dengan model Team 

Accelerated Instruction tersebut. Hasil akhir dari penelitian pengembangan ini 

berupa LKPD Matematika dengan model Team Accelerated Instruction pada 

materi pokok himpunan kelas VII SMP. 
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2. Berdasarkan analisis data hasil tes akhir pembelajaran, dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan komunikasi matematik peserta didik meningkat dengan 

menggunakan LKPD dengan model Team Accelerated Instruction.  Hal 

tersebut ditunjukkan dengan rerata gain bahwa terdapat dari 76,67% peserta 

didik meningkat pemahaman konsepnya secara efektif. Peningkatan juga 

dilihat dari kelas dengan hasil rerata gain sebesar 0,63 dengan kriteria cukup 

efektif.  

 

5.2   Saran 

 

 

Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan sebagai upaya meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematik dan mengatasi kecemasan peserta didik terhadap 

matematika sebagai berikut.  

1) Guru hendaknya menggunakan LKPD matematika dengan model Team 

Accelerated Instruction sebagai alternatif untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematik peserta didik pada materi himpunan. 

2) Guru hendaknya berinovasi pada proses pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasim atematik peserta didik. 

3) Pembaca dan peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan 

mengenai LKPD matematik pada materi himpunan hendaknya melakukan hal 

sebagai berikut. 

a. Melakukan penelitian dalam jangka waktu yang lebih lama. 

b. Mengujicobakan kembali modul dalam jangka waktu yang lebih lama dan 

dilakukan lebih dari sekali uji coba. 

c. Memberikan pre test sebelum melaksanakan perlakuan. 
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