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ABSTRACT

DEVELOPING STUDENT WORKSHEETS BASED ON PROBLEM BASED
LEARNING (PBL) MODEL FOR TO IMPROVE STUDENTS’

MATHEMATICAL COMMUNICATION SKILLS

By

HANI ERVINA PANSA

This research aimed to develop teaching materials in form of students' worksheet
based on problem based learning model for valid, practical, and effective way to
improve students' understanding of mathematical communication skills. The
population of this research was the whole 10th grade students in Senior High
School 1 Bandar Lampung of the academic year2016/2017 as many as 256
students. This research development was in replication to the research
development done by Borg & Gall. The instruments used included: expert
validation instrument, students' feed back, and mathematical communication skills
understanding instrument. The data were analyzed descriptively according to the
assessed aspects. Based on the findings of the tests for learning media expert and
materials expert, the students' worksheets being developed have a good validity.
The students' response towards the students' worksheet being developed was
possitive since it is attractive and easy to use, it can be seen from the results of
students’ that PBL based students’ worksheet is effective because more than 70%
of the students have met the criteria of standard minimum score. Thus, the
students' worksheet based on problem based learning model were valid, practical
and effective to improve students' understanding of mathematical communication
skills

Keyword: Mathematical Communication, Students’ Worksheet, Problem Based
Learning



ABSTRAK

PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING
(PBL) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI

MATEMATIS SISWA

Oleh

HANI ERVINA PANSA

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar dalam bentuk lembar
kerja peserta didik (LKPD) berbasis PBL yang valid, praktis, dan efektif untuk
meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Populasi penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas X SMAN 1 Bandar Lampung tahun pelajaran
2016/2017 sebanyak 256 siswa dan terdistribusi ke dalam delapan kelas.
Penelitian pengembangan ini mengikuti alur penelitian pengembangan Borg &
Gall. Instrumen yang digunakan adalah instrumen validasi ahli, instrumen respon
peserta didik, dan instrumen kemampuan komunikasi matematis . Data dalam
penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan melihat aspek yang dinilai.
Berdasarkan analisis data uji ahli media pembelajaran dan ahli materi, lembar
kerja peserta didik yang dikembangkan memiliki validitas yang baik. Respon
peserta didik terhadap LKPD yang dikembangkan sangat baik yaitu sangat
menarik dan mudah digunakan, dilihat dari hasil tes komunikasi matematis siswa
LKPD berbasis PBL efektif karena lebih dari 70% siswa telah memenuhi kriteria
ketuntasan minimal. Dengan demikian, lembar kerja peserta didik berbasis PBL
yang dikembangkan valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan komunikasi
matematis siswa.

Kata kunci: komunikasi matematika, lembar kerja peserta didik, problem based
learning.
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 Untuk mendapatkan sebuah kesuksesan, keberanianmu harus jauh lebih 

besar daripada ketakutanmu. 

 

 ketahuilah bahwa orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah 

orang yang tidak pernah atau tidak berani untuk mencoba. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari aspek pendidikan sehingga sangatlah wajar 

bahwa pemerintah harus memberikan perhatian yang serius terhadap dunia 

pendidikan. Kualitas pendidikan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. 

Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu tinggi tentunya 

diperlukan adanya pembenahan aspek Sumber Daya Manusia (SDM) secara 

berkesinambungan. Salah satu aspek yang perlu dibenahi adalah membangun SDM 

yang kreatif, dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, dibutuhkan proses 

pembelajaran yang salah satunya adalah pembelajaran matematika.  

 

Menurut National Council of Teacher Mathematics (NCTM) (2000:64), tujuan 

pembelajaran matematika diantaranya adalah untuk mengembangkan kemampuan 

komunikasi matematis, penalaran matematis, pemecahan masalah matematis, koneksi 

matematis, dan representasi matematis siswa. Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, 

guru harus merancang proses pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif dengan 

memanfaatkan media dan sumber belajar yang telah dikembangkan agar tercapainya 

tujuan pembelajaran tersebut. 

 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit dan menakutkan 

oleh sebagian siswa hal ini cukup beralasan karena siswa menganggap matematika 

selalu berhubungan dengan angka, rumus, dan hitung-menghitung. Marpaung 
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(2003:30) mengungkapkan pendidikan matematika kita selama ini tidak berhasil 

meningatkan pemahaman matematika yang baik pada siswa, sehingga menumbuhkan 

perasaan takut terhadap matematika sebagai ilmu yang sukar dikuasai, tidak 

bermakna, membosankan, menyebabkan stress pada diri siswa. Ungkapan tersebut 

mengindikasikan bahwa bagi sebagian besar siswa, pembelajaran matematika selama 

ini belum mampu mengubah pemikiran siswa menuju lebih baik. Hal in menunjukan 

bahwa matematika perlu mendapatkan perhatian khusus dalam dunia pendidikan.   

 

Pembelajaran matematika hendaknya dimulai dengan pengenalan masalah yang 

sesuai dengan situasi. Dengan mengajukan masalah kontekstual, siswa secara 

bertahap dibimbing untuk menguasai konsep matematika. Sabandar (2009:10) 

menjelaskan bahwa proses pembelajaran matematika berkaitan erat dengan aktivitas 

dan proses belajar serta berpikir, karena karakteristik matematika merupakan suatu 

ilmu dan human activity, yaitu bahwa matematika adalah pola berpikir, pola 

mengorganisasikan pembuktian yang logis, yang menggunakan istilah yang 

didefinisikan dengan cermt, jelas, dan akurat. Pembelajaran matematika erat kaitanya 

dengan simbol, gambar, ataupun pola yang membutuhkan pemahaman dan 

kemampuan komunikasi matematis siswa sehingga siswa mampu mengembangkan 

kemampuan menggunakan matematis dalam pemecahan masalah dan 

mengkomunikasikan idea tau gagasan dengan menggunakan symbol, table, diagram, 

dan media lain. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan komunikasi matematis sangat 

diperlukan dalam pembelajaran matematika. 

 

Kemampuan komunikasi matematika merupakan kemampuan yang dapat 

menyertakan dan memuat berbagai alasan rasional terhadap suatu pernyataan, 
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mengubah bentuk uraian ke dalam model matematika dan mengilustrasikan ide-ide 

matematika ke dalam bentuk uraian. Menurut Greenes dan Schulman dalam Sapa’at 

(2006:11), kemampuan komunikasi matematis berguna sebagai; a) kekuatan sentral 

bagi siswa dalam merumuskan konsep dan strategi matematis; b) modal keberhasilan 

bagi siswa terhadap pendekatan dan penyelesaian dalam eksplorasi dan investigasi 

matematis; c) wadah bagi siswa dalam berkomunikasi dengan temannya untuk 

memperoleh informasi,membagi pikiran dan penemuan, curah pendapat, menilai dan 

mempertajam ide untuk meyakinkan yang lain.  

 

Hosnan (2014:271) mengatakan bahwa komunikasi matematis merupakan salah satu 

kecakapan  berpikir  yang  menjadi  tuntutan  dunia  masa depan yang harus dimiliki 

anak. Komunikasi matematis juga merupakan suatu cara untuk bertukar ide-ide dan 

mengklarifikasi pemahaman siswa terhadap suatu konsep. Dengan demikian 

komunikasi matematis memegang peranan penting baik sebagai representasi 

pemahaman siswa terhadap konsep matematika itu sendiri maupun bagi dunia 

keilmuan yang lain. Tetapi pada kenyataanya, pembelajaran matematika yang terjadi 

di kelas-kelas di Indonesia pada umumnya belum menunjukkan pembelajaran yang 

mengutamakan kemampuan komunikasi matematis. 

 

Kebanyakan guru di Indonesia memperlakukan siswa bagaikan suatu wadah yang 

siap untuk diisi pengetahuan. Guru cenderung memberikan soal atau pertanyaan 

terhadap jawaban salah-benar dalam belajar. Guru pada umumnya berfokus pada 

perolehan jawaban siswa yang benar dalam pengembangan proses dan menurunkan 

jawaban. Kenyataan di sekolah, pada umumnya menunjukan kemampuan komunikasi 

matematis siswa masih kurang baik.  
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Berdasarkan wawancara terhadap guru SMAN 1 Bandar Lampung siswa masih 

mendapat pembelajaran konvensional, keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

masih belum tampak, siswa jarang mengajukan pertanyaan walaupun guru sering 

meminta agar siswa bertanya jika ada hal-hal yang belum jelas atau kurang paham, 

kurangnya keberanian siswa untuk mengerjakan soal di depan kelas, dan sebagian 

besar siswa kurang bisa menjelaskan suatu kosep dengan kata-katanya sendiri dan 

siswa selalu dihadapkan pada permasalahan yang rutin. Pembelajaran yang seperti ini 

membuat siswa memperoleh sedikit pengalaman untuk mengembangkan kemampuan 

komunikasi matematis. Hal ini berdampak pada mutu lulusan pendidikan yang 

rendah. Maka, para siswa perlu penguatan kemampuan mengintegrasikan informasi, 

menarik simpulan, serta menggeneralisir pengetahuan (Puspendik, 2015). 

 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Programme for International Student 

Assessment (PISA) di bawah Organization Economic Cooperation and Development 

(OECD) yang dilakukan pada 65 negara di dunia tahun 2012 lalu, mengatakan bahwa 

kemampuan matematika siswa-siswi di Indonesia menduduki peringkat bawah 

dengan skor 375. Kurang dari 1 persen siswa Indonesia yang memiliki kemampuan 

bagus di bidang matematika. Ini adalah pernyataan yang sangat memprihatinkan bagi 

dunia pendidikan Indonesia. 

 

Menyadari akan pentingnya kemampuan komunikasi matematika, salah satu upaya 

yang  perlu dilakukan oleh duru adalah dengan memilih model pembelajaran yang 

lebih banyak melibatkan siswa aktif dalam berdiskusi, bertanya srta menjawab 

pertanyaan, mampu menyajikan hasil karya secara lisan maupun tulisan, dan mampu 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Model pembelajaran 
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yang diharapkan mampu memenuhi kriteria tersebut adalah model Problem Based 

Learning (PBL).  

 

Model PBL merupakan model pembelajaran yang membantu siswa mengembangkan 

pengetahuan secara fleksibel yang dapat diterapkan di banyak situasi dan merupakan 

salah satu pembelajaran pada teori belajar kontuktivisme dan berpusat pada siswa. 

pembelajaran diawali dengan menghadapkan siswa pada masalah matematika.  

Dengan segenap pengetahuan dan kemampuan yang telah dimilikinya, siswa dituntut 

untuk menyelesaikan masalah yang kaya akan konsep-konsep matematika.  Sehingga 

dalam aplikasinya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam 

matematika dan dapat membantu mereka menyelesaikan soal-soal yang diberikan 

oleh gurunya. 

 

Kecakapan dan keterampilan siswa tidak dapat berkembang jika tidak ada usaha dari 

guru. Guru harus menciptakan pembelajaran yang kondusif dan memfasilitasi siswa 

dengan berbagai media pembelajaran yang mampu menumbuhkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Salah satu media pembelajaran selain buku teks 

matematika adalah Lembar Kerja Pesrta Didik (LKPD) atau yang dahulu disebut 

dengan Lembar Kerja Siswa (LKS). LKPD memerankan peranan yang penting dalam 

proses pembelajaran marematika karena dalam LKPD berisi tugas yang dikerjakan 

siswa. Hal ini sejalan dangan Prastowo (2011: 217) mengatakan bahwa LKPD 

mrupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran kertas yang berisi materi, 

ringkasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, yang 

mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Namun, masih banyak guru yang 
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belum mengembangkan LKPD dalam proses pembelajarannya. Maka, perlu adanya  

pengembangan lembar kerja yang menarik, efektif, dan praktis.  

 

Banyak guru mengalami kesulitan untuk mengembangkan LKPD, Suryaman (2009:8) 

mengungkapkan kebanyakan guru hanya berpijak pada buku teks pelajaran sehingga 

membuat siswa menjadi bosan dan pasif. Menurut Depdiknas (2008:8), salah satu 

kelemahan buku cetakan penerbit jika dilihat dari strukturnya adalah tidak adanya 

komponen petunjuk belajar, informasi pendukung dan langkah kerja penyelesaian 

soal sehingga dalam penggunaannya, pemakaian buku cetakan penerbit hanya 

memungkinkan komunikasi satu arah yang berakibat pada kurangnya kesempatan 

siswa untuk mengembangkan pola pikir dan pembentukan konsep sehingga siswa 

kesulitan untuk memahami materi yang diajarkan.  

 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016, LKPD yang baik adalah 

mengarah pada proses pembelajaran aktif, seperti adanya kegiatan bertanya dan 

menjawab pertanyaan baik secara mandiri maupun kelompok sehingga tercipta 

suasana belajar aktif, bukan kumpulan-kumpulan soal yang wajib siswa selesaikan. 

Hasil observasi di sekolah LKPD pada SMA Negeri 1 Bandar Lampung masih 

Gambar 1.1 Tugas dari buku penerbit 
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memiliki kekurangan. LKPD  yang digunakan  masih  mengandalkan  terbitan  

perusahan  buku  tertentu yang tidak mencantumkan dengan jelas kemampuan yang 

dikembangkan.  LKPD yang tersedia juga terlihat membosankan dengan banyak 

tulisan dan rumus-rumus yang belum tersaji dengan menarik. Gambar dibawah ini 

menunjukkan Lembar Kerja Peserta Didik yang digunakan oleh siswa kelas X. 

Menurut pendapat siswa LKPD tersebut tidak menarik. LKPD tersebut berupa soal 

dan diberitahu langkahnya dengan titik-titik. 

 

Menurut siswa, mereka akan malas mengerjakan soal yang disajikan seperti ini 

dan tidak ada keterkaitan sama sekali dalam kehidupan sehari-hari. Penyajian tidak 

terdapat warna dan hanya berupa angka dan rumus. Tugas yang diberikan hanya 

berupa soal pilihan ganda dan essay. Materi hanya berupa contoh soal dan jawaban 

yang tidak menyertakan masalah nyata yang dapat membantu siswa lebih memahami 

konsep materi. Pendalaman materi merupakan upaya untuk membuat siswa 

memahami konsep. Materi Trigonometri dalam buku materi ini memiliki satu 

pendalaman materi saja sedangkan dalam materi ini ada beberapa indikator lain yang 

harus diterima oleh siswa. Tugas tersebut kurang membantu siswa dalam 

memahami materi Trigonometri. Tugas tersebut terlihat kurang menarik bagi 

siswa dari segi penyajian. 

 

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikembangkan LKPD 

dengan model PBL untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

pengembangan LKPD ini diharapkan nantinya mampu meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa dalam memecahkan masalah pada LKPD dalam proses 

pembelajaran. Dengan pemilihan model PBL diharapkan tujuan penelitian 
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pengembangan LKPD ini nantinya dapat tercapai. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimanakah prosedur pengembangan produk LKPD matematika berbasis 

problem based learning untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa? 

2. Bagaimanakah efektivitas  pembelajaran menggunkan LKPD berbasis problem 

based learning untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui prosedur pengembangan produk  LKPD matematika  berbasis 

problem based learning yang mampu meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa. 

2. Mengetahui pembelajaran menggunakan LKPD berbasis problem based learning  

yang efektif untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian  

 

 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan akan memberikan 

wawasan dan pengetahuan mengenai tahap dan proses pengembangan LKPD 

matematika dengan menggunakan Model Problem Based Learning yang dapat 
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dimanfaatkan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran di sekolah. Dengan demikian 

siswa dapat mengembangkan kemampuan komunikasi matematis. 

 



 

  10 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pembelajaran Matematika 

 

 

Pembelajaran  matematika  bagi  para  siswa  merupakan  pembentukan pola pikir 

dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan  

diantara  pengertian-pengertian  itu.  Dalam  pembelajaran matematika, para siswa 

dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman  tentang sifat-

sifat  yang dimiliki  dan  yang tidak  dimiliki  dari sekumpulan objek (abstraksi). 

Siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami 

atau menyampaikan informasi misalnya melalui persamaan-persamaan, atau tabel-

tabel dalam model-model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-

soal cerita atau soal- soal uraian matematika lainnya. Undang-Undang RI Nomor 

20 Tahun 2003 mendefinisikan “pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”.  Guru 

bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran dan berperan memberikan 

pelayanan untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran.  

 

Hal senada Association for Educational Communication and Technology (AECT) 

(2008:289) mendefinisikan “pembelajaran sebagai suatu proses lingkungan 

seseorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam 

tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons 

terhadap situasi tertentu.” dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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pembelajaran di sekolah pada dasarnya adalah proses penciptaan kondisi 

lingkungan sekolah atau kelas yang memungkinkan siswa belajar.  

 

James dan James dalam kamus matematikanya (Suherman, 2003:16) mengatakan 

bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, 

besaran, dan konsep- konsep yang berhubungan satu dengan  yang lainnya 

dengan jumlah yang banyak yang terbagi kedalam tiga bidang, yaitu aljabar, 

analisis dan geometri. Matematika adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang 

tata cara berpikir dan mengolah logika, baik secara kuantitatif maupun secara 

kualitatif (Suherman, 2003:298). Matematika yang dalam bahasa latin 

mathematica berasal dari bahasa Yunani mathematike, yang berarti “relating to 

learning” mempunyai akar kata mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu. 

Kata mathematike berhubungan erat dengan sebuah kata lain yang serupa, yaitu 

mathemain yang berarti belajar (Suherman, 2003:71). Menurut Suherman 

(2003:89) belajar matematika bagi para siswa merupakan pembentukan pola pikir 

dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan di 

antara pengertian-pengertian itu.  

 

Pembelajaran matematika, membiasakan siswa untuk memperoleh pemahaman 

melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari 

sekumpulan objek. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah, yang dimaksud 

dengan matematika adalah matematika sekolah, yaitu matematika yang diajarkan 

pada siswa di pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS), dan pendidikan 

menengah (SMA/MA dan SMK) (Suherman, 2003:55). Menurut BSNP 

(2006:29), mata pelajaran Matematika pada satuan pendidikan tingkat dasar dan 
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menengah meliputi aspek-aspek: Logika, Aljabar, Geometri, Trigonometri, 

Kalkulus, Statistika dan Peluang. 

 

Definisi-definisi dan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika merupakan serangkaian kegiatan siswa dalam rangka 

pembentukan pola pikir, pemahaman, pengetahuan, sikap, keterampilan dan 

lainnya tentang matematika yang dibimbing oleh guru dalam suasana edukatif  

untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

B. Problem Based Learning 

 

 

Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model 

pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi 

peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari 

materi pelajaran.  Menurut Tan (2004:90) karakteristik yang tercakup dalam 

proses PBL adalah masalah digunakan pada saat awal pembelajaran, masalah 

yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara 

mengambang (ill –structured), masalah menuntut perspektif majemuk (multiple 

perspective), masalah membuat siswa tertantang untuk mendapatkan 

pembelajaran yang baru, PBL mengutamakan belajar mandiri (self-direction 

learning), PBL memanfaatkan sumber pengetahuan yang beragam yang tidak 

hanya dari satu sumber saja, dan pembelajaran dalam PBL ini pembelajarannya 

kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif yang membuat pelajar bekerja dalam 

kelompok, berinterakasi, saling mengajarkan (peer teaching), dan melakukan 

presentasi. 
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Yamin (2013:67) menyatakan model Problem Based learning (PBL) merupakan 

salah satu model pembelajaran inovatif yang memberi kondisi belajar aktif kepada 

siswa dalam kondisi dunia nyata. Model PBL akan menghasilkan tiga hasil 

belajar. Pertama, penyelidikan dan keterampilan melakukan pemecahan masalah, 

kedua, sebagai pembelajaran model pendekatan dewasa, dan ketiga yaitu 

keterampilan belajar mandiri. 

 

PBL dapat membangun dasar pengetahuan yang cukup luas dan dapat 

mengembangkan kemampuan belajar siswa secara mandiri.  Hal ini sesuai dengan 

pendapat Padmavathy dan Mareesh (2013) “Goals Of PBL is problem-based 

curricula provide students with guided experience in learning through solving 

complex, real-world problems.”  

 

Hal ini bermakna PBL memiliki tujuan sebagai kurikulum berbasis masalah.  PBL 

mampu mengarahkan siswa menyelesaikan permasalahan. Namun dengan 

menggunakan PBL membutuhkan panduan pengalaman pembelajaran melalui 

pemecahan masalah yang kompleks. PBL juga memerlukan masalah dunia nyata 

dalam aplikasi di dalam kelas.  PBL membuat siswa lebih memahami dengan 

permasalahan sekitar.  Permasalahan yang tidak asing bagi kehidupan mereka 

sehingga mudah terserap dalam pikiran mereka.  

 

PBL dapat menuntut siswa untuk mampu dan ahli dalam pemecahan masalah.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Barrows dan Kelson  (Amir, 2015:20) PBL adalah 

kurikulum dan proses pembelajaran.  Pembelajaran dirancang dengan menyajikan 

masalah-masalah yang menuntut siswa mendapatkan pengetahuan yang penting, 

membuat mereka mampu dalam memecahkan masalah, dan memiliki strategi 
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belajar secara mandiri serta memiliki kecakapan dan bekerja sama dalam tim.  

Proses pembelajaran menggunakan model secara sistemik untuk memecahkan 

masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam karier dan 

kehidupan sehari-hari.  

 

PBL membuat siswa mengeksplor kemampuannya dalam kelompok kecil dan 

mengetahui kekurangan dan saling membantu.  Hal ini sesuai dengan pendapat 

Baden dan Major (2004:189) bahwa hal penting dalam PBL memerlukan 

kelompok kecil dalam belajar yang membuat siswa menyelidiki masalah dan 

menyelesaikan penyelidikan tersebut untuk mengetahui pengetahuan dan 

ketrampilan.  Hal ini mampu membuat keputusan tentang informasi yang 

diperlukan oleh siswa dan memperoleh hasil dalam pemecahan masalah yang 

diberikan.   

      Tabel 2.1. Sintaks model Problem Based Learning  

 

Fase Indikator Tingkah Laku Guru 

1 
Orientasi siswa pada 

masalah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang 

diperlukan, dan memotivasi siswa 

untuk terlibat pada aktivitas 

pemecahan masalah 

2 Mengorganisasi siswa 

untuk belajar 

Membantu siswa mendefinisikan 

dan mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan dengan 

tugas tersebut. 

3 Membimbing pengala-

man individual/kelom-

pok 

Mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen 

untuk mendapatkan penjelasan 

dan pemecahan masalah. 

4 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Membantu siswa dalam 

merencanakan dan menyiapkan 

karya yang sesuai seperti laporan, 
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Fase Indikator Tingkah Laku Guru 

dan membantu mereka membagi 

tugas bersama temannya. 

5 Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Membantu siswa untuk 

melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dan 

proses yang mereka gunakan. 

Sumber: Rusman (2014:236) 

 

 

Setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu juga 

dengan model PBL.  Adapun kelebihan dari PBL menurut Lidinillah (2010:89) 

adalah, mendorong siswa untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah 

dalam situasi nyata, untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas 

belajar, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada 

hubungannya tidak perlu saat itu dipelajari oleh siswa. Hal ini mengurangi beban 

siswa dengan menghafal atau menyimpan informasi, terjadi aktivitas ilmiah pada 

siswa melalui kerja kelompok. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PBL merupakan model 

pembelajaran yang berpusat pada siswa yang terjadi dalam interaksi kelompok 

kecil di bawah bimbingan tutor dengan menggunakan permasalahan secara nyata 

yang memanfaatkan berbagai sumber dalam belajar sehingga siswa dapat berpikir 

kritis dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, kemandirian belajar, 

keterampilan sosial yang diperoleh dalam mengidentifikasi informasi, strategi, 

dan sumber belajar yang relevan untuk menyelesaikan masalah atau menghadapi 

tantangan yang nanti diperlukan dalam karier dan kehidupan sehari-hari.  
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Barrows (2008:280) mengungkapkan tujuan pembelajaran dengan model PBL 

yaitu penataan pengetahuan untuk digunakan pada konteks klinis, dimana untuk 

memfasilitasi daya ingat dan penerapan informasi mulai dari dasar dan ilmu 

klinis, maka pembelajaran harus dilakukan dengan kerja. Belajar digerakkan 

dengan tantangan praktik dan diintegrasikan dengan ke dalam penalaran untuk 

mengevaluasi dan menyelesaikan masalah sehingga penataan pengetahuan yang 

terjadi dapat mendukung praktik. Tujuan kedua yaitu mengembangkan proses 

penalaran yang harus dibentuk dan disempurnakan melalui pengulangan praktik 

dn umpan balik akan menjadi efektif dan efisien. Keterampilan ini daintaranya 

membuat hipotesis, inkuiri, analisis data, sintesis masalah, dan pembuatan 

keputusan.keterampilan ini harus diasosiasikan dan dikembangkan dengan ilmu 

dasar yang dimiliki untuk memastikan bahwa pemecahan masalah dan 

pengetahuan bekerja secara bersama-sama. 

 

Tujuan berikutnya yaitu mengembangkan keterampilan sikap kemandirian belajar. 

Keterampilan penilaian diri dan kemandirian belajar memungkinkan siswa 

menjadi peka terhadap kebutuhan belajar pribadinya dan menempatkan serta 

menggunakanya sesuai dengan sumbernya. Tujuan akhir adalah meningkatkan 

motivasi dalam belajar. Motivasi mampu meningkatkan belajar siswa. Relevansi 

yang dirasakan adalah kerja dengan masalah dan tantangan pemecahan masalah 

memberikan motivasi yang kuat untuk pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajran akan memberikan motivasi yang kuat bagi siswa jika siswa 

tertantang dengan masalah-masalah yang diajukan. 
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Tujuan PBL yang dijabarkan oleh Barrows menunjukkan bahwa pembelajaran 

dengan model PBL diharapkan siswa mampu membangun pengetahuanya sendiri 

dengan pnalaran dan ketrampilan pemecahan masalah serta pengetahuan dasar 

yang dimilikinya. Hal ini akan membantu siswa untuk memiliki kemandirian 

belajar. Masalah-masalah yang diajukan mampu memberikan motivasi bagi siswa 

untuk belajar dalam mencari sumber-sumber yang relevan untuk memecahkan 

masalah yang diajukan. 

 

Model PBL memberikan banyak manfaat bagi siswa dalam belajar matematika. 

Tahapan model PBL memberikan ruang untuk mengembangkan keterampilan 

mengkomunikasikan gagasan/ide dalam menganalisis dan memecahkan masalah. 

Schools (2007:90) menjelaskan bahwa “Two primary advantages of PBL are 

student motivation and problem solving skills”. Motivasi siswa mengarah pada 

komponen kritis dari PBL. Masalah yang terkait dengan kepribadian siswa atau 

masalah nyata yang ada di dunia dapat meningkatkan motivasi siswa untuk 

bertanya dan belajar. Ketrampilan pemecahan masalah sangat bermanfaat seumur 

hidup dan banyak dibutuhkan dalam dunia industry. Seseorang harus mampu 

menemukan metode yang tepat untuk mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan 

dan mengembangkan rencana penelitian untuk sebuah kelompok. Proses 

mengembangkan keterampilan membutuhkan kerja secara efektif dalam sebuah 

kelompok dan mampu menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan. 

 

C. Kemampuan Komunikasi Matematis 

 

Secara umum, komunikasi merupakan suatu cara untuk menyampaikan suatu 

pesan dari pembawa pesan ke penerima pesan untuk memberitahukan pendapat 
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baik secara langsung (lisan) maupun tak langsung melalui media. Sanjaya 

(2012:78) menyatakan bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian 

pesan dari sumber (pembawa pesan) ke penerima pesan dengan maksud untuk 

memengaruhi penerima pesan. Komunikasi dapat secara langsung (lisan) dan tak 

langsung melalui media atau tulisan.Makna suatu komunikasi adalah aktivitas 

untuk mencapai tujuan komunikasi itu sendiri. Dengan demikian proses 

komunikasi tidak terjadi secara kebetulan melainkan dirancang dan diarahkan 

kepada pencapaian tujuan 

 

Dalam berkomunikasi harus dipikirkan bagaimana caranya agar pesan yang 

disampaikan dapat dipahami oleh orang yang akan menerima pesan tersebut. 

Seseorang yang menyampaikan pesan dapat menggunakan berbagi macam bahasa 

dalam pengembangan kemampuan berkomunikasi, salah satunya adalah bahasa 

matematika. Susanto (2013:80) mengemukakan bahwa komunikasi dalam bidang 

matematika diartikan sebagai suatu peristiwa yang saling berhubungan atau dialog 

yang terjadi dalam suatu lingkungan kelas, dimana terjadi pengalihan pesan. 

Pesan yang dialihkan berisi tentang materi matematika yang dipelajari di kelas. 

Pihak yang terlibat dalam peristiwa komunikasi di lingkungan kelas adalah siswa 

dan guru. Sedang pengalihan pesan dapat terjadi secara lisan maupun tulisan. 

 

Sejalan dengan pemaparan tentang definisi komunikasi di atas, Sanjaya (2012:67) 

menyatakan bahwa komponen komunikasi terdiri atas (1) siapa 

komunikator/pengirim pesan, (2) pesan apa yang disampaikan, (3) melalui apa 

pesan itu disampaikan/ media, (4) siapa yang menerima pesan,(5) apa dampak/ 

hasil komunikasi. Jika dikaitkan dengan kemampuan komunikasi matematis siswa 
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maka kemampuan siswa dalam mengekspresikan pesan (gagasan-gagasan, ide-ide 

dan pemahamannya tentang konsep matematika) yang mereka pelajari. Schunk 

(2012:45) menyatakan bahwa anak harus didorong untuk menggunakan kerangka 

tulisan dan gambar untuk membantu mereka menyusun informasi. Selain itu 

menurut Eggen dan Kauchak (2012:46) bahwa tugas guru dalam menjelaskan 

Materi atau memberikan informasi kepada siswamHarus menggunakan bahasa 

yang sistematis dan jelas 

 
Berdasarkan pemaparan tentang kemampuan komunikasi di atas, perlu untuk 

diketahui apa saja komponen atau aspek yang terdapat dalam kemampuan 

komunikasi. Ansari (2003:65) menelaah kemampuan komunikasi matematika dari 

dua aspek yaitu komunikasi lisan (talking) dan komunikasi tulisan (writing).  

Komunikasi lisan diungkap melalui intensitas keterlibatan siswa dalam 

kelompok kecil selama berlangsungnya proses pembelajaran. Kemampuan 

komunikasi lisan siswa sulit diukur sehingga untuk mendapatkan informasi 

tersebut dibutuhkan lembar observasi untuk mengamati kualitas diskusi 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Sementara kemampuan 

komunikasi tulisan adalah kemampuan dan keterampilan siswa 

menggunakan kosa kata (vocabulary), notasi dan struktur matematika 

untuk menyatakan hubungan dan gagasan serta memahaminya dalam 

memecahkan masalah. Komunikasi matematika tertulis dapat diukur 

melalui soal 

 

Menurut Mulyana (2005:78) komunikasi adalah proses berbagi makna melalui 

perilaku verbal (kata-kata) dan nonverbal (nonkata-kata). Segala perilaku dapat 

disebut komunikasi jika melibatkan dua orang atau lebih. Mulyana juga 

menyebutkan komunikasi terjadi jika setidaknya suatu sumber membangkitkan 

respon pada penerima melalui penyampaian suatu pesan dalam bentuk tanda atau 

simbol, baik bentuk verbal atau bentuk nonverbal, tanpa harus memastikan 

terlebih dahulu bahwa kedua pihak yang berkomunikasi punya suatu sistem 
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simbol yang sama. Simbol atau lambang adalah sesuatu yang mewakili sesuatu 

yang lain berdasarkan kesepakatan bersama. 

 

Selanjutnya, Latuheru (2008:213) mengatakan bahwa komunikasi merupakan 

suatu transaksi pengertian atau pemahaman antara dua individu atau lebih melalui 

bentuk simbol dan signal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

komunikasi matematis siswa adalah kemampuan siswa dalam mengekspresikan 

gagasan-gagasan, ide-ide, dan pemahamannya tentang konsep dan proses 

matematika yang mereka pelajari. 

 

Matematika merupakan ilmu yang syarat akan simbol,  istilah, dan gambar yang 

menuntut kemampuan komunikasi yang baik dalam  penyampaiannya. Oleh 

karena itu, siswa harus memiliki kemampuan komunikasi matematis yang baik 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal ini menyebabkan kemampuan komu-

nikasi matematis menjadi sesuatu yang penting untuk digali oleh seorang guru 

dalam pembelajaran matematika. 

 

NCTM (2007:98) menyatakan bahwa komunikasi siswa dalam  pembelajaran 

matematika dapat dilihat dari: (1)  Kemampuan mengekspresikan ide-ide 

matematika melalui lisan, tertulis dan mendemontrasikannya serta 

menggambarkannya secara visual; (2) Kemampuan memahami, 

menginterprestasikan dan mengevaluasi ide-ide matematika secara lisan, tertulis 

maupun dalam bentuk visual lainnya; (3)  Kemampuan dalam menggunakan 

istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan struktur-strukturnya untuk 

menyajikan ide-ide, menggambarkan hubungan-hubungan dan model-model 

situasi. 
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Kemampuan komunikasi memberikan kesempatan siswa menungkapkan ide-ide 

dan mengutarakan dalam diskusi kelompok.  Hal ini sesuai dengan pendapat 

Hosnan (2014: 98) menyatakan bahwa kecakapan komunikasi (communication 

skill) merupakan salah satu kecakapan berpikir yang menjadi tuntutan dunia masa 

depan yang harus dimiliki anak.  Pada model kemampuan ini siswa diharapkan 

untuk memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi secara efektif dalam 

berbagai betuk dan isi secara liasan, tulisan, dan multimedia.  Siswa juga 

diberikan kesempatan untuk memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya seperti 

mengutarakan ide-ide yakni digunakan pada saat berdiskusi secara berkelompok 

dengan teman dan meyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru  

 
Principles and Standards for School Mathematics (NCTM, 2000:243) 

menyebutkan bahwa standar kemampuan yang seharusnya dikuasai oleh siswa 

adalah sebagai berikut. (1). Mengorganisasi dan mengkonsolidasi pemikiran 

matematika dan mengkomunikasikan kepada siswa lain (2). Mengekspresikan ide-

ide matematika secara koheren dan jelas kepada siswa lain, guru, dan lainnya. (3). 

Meningkatkan atau memperluas pengetahuan matematika siswa dengan cara 

memikirkan pemikiran dan strategi siswa lain. (4). Menggunakan bahasa 

matematika secara tepat dalam berbagai ekspresi. 

 

Ontario Ministry of Education (2005) dalam The Capacity Building Series (2010) 

yaitu: 

Mathematical communication is an essential process for learning mathematics 

because through communication, students reflect upon, clarify and expand their 

ideas and understanding of mathematical relationships and mathematical 

arguments. 

 



 

22 

 

Hal ini bermakna komunikasi matematika merupakan proses penting pada 

pembelajaran matematika.  Komunikasi matematika merupakan salah satu 

kemampuan yang diperlukan dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan 

pembelajaran melalui komunikasi siswa mampu merenungkan, memperjelas dan 

memperluas ide dan pemahaman mereka tentang hubungan dan perbedaan 

pendapat tentang pelajaran matematika.  Hal-hal tersebut membuat siswa lebih 

memahami matematika dengan lebih mendalam 

 

Komunikasi matematika memiliki tujuan salah satunya dapat mengekspresikan 

ide-ide yang dimiliki.  Hal ini sesuai dengan pendapat Wahyudin (2008:89) 

komunikasi matematika memiliki tujuan yaitu mengekspresikan idea-idea 

matematis dengan cara berbicara, menulis, dan mendemostrasikan dengan 

gambar, serta dengan menggunakan kosakata, notasi, dan struktur matematis 

untuk mempresentasikan idea-idea, mendeskripsikan hubungan-hubungan, dan 

membuat model situasi-situasi. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi 

matematika adalah kemampuan memanfaatkan yang dimilikinya seperti 

mengutarakan ide-ide dengan menggunakan lisan, visual, mendemostrasikan 

dengan gambar, serta dengan menggunakan kosakata, notasi, dan struktur 

matematis untuk mempresentasikan ide-ide, mendeskripsikan hubungan-

hubungan, dan membuat model situasi-situasi.  

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

D. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

 

Materi pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat dikemas dalam bentuk 

LKPD Hendro Darmodjo dan Jenny R.E Kaligis dalam indriani (2013:14) 

mengungkapkan bahwa penggunaan LKPD dalam proses pembelajaran dapat 

mengubah pola pembelajaran yaitu dari pola pembelajaran yang berpusat pada 

guru (teacher centered) menjadi pola pembelajaran yang berpusat pada siswa 

(student centered). Pola pembelajaran student centered lebih mengena bagi siswa 

karena mereka dapat menjadi subyek dalam pembelajaran. Siswa dapat 

menemukan sendiri suatu konsep melalui serangkaian kegiatan yang mereka 

lakukan sehingga mereka tidak perlu menghafalkan konsep tersebut tetapi secara 

langsung terlibat dalam kegiatan menemukan konsep.  

 

LKPD dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses, sikap ilmiah, 

dan minat siswa terhadap alam sekitar. Menurut Trianto (2010:70), LKPD adalah 

panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau 

pemecahan masalah. Lembar Kerja Peserta Didik adalah sejenis handout yang 

dimaksudkan untuk membantu siswa belajar terarah, berupa bahan cetak yang 

didesain untuk latihan, dapat disertai pertanyaan untuk dijawab, daftar isian atau 

diagram untuk dilengkapi. LKPD juga merupakan salah satu media dalam proses 

pembelajaran terutama untuk latihan soal dan pedoman dalam percobaan atau 

eksperimen.  

 

LKPD menurut Prastowo (2011:71) adalah suatu bahan ajar cetak berupa 

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

pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang 
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mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. LKPD sangat berguna bagi 

guru dalam kegiatan pembelajaran yaitu mendapat kesempatan untuk memancing 

peserta didik agar secara aktif terlibat dengan materi yang dibahas (Prastowo, 

2011:205).  

 

Suyitno (2007:9) mengungkapkan manfaat yang diperoleh dengan penggunaan 

LKPD dalam proses pembelajaran adalah (1) Mengaktifkan siswa dalam proses 

pembelajaran; (2) Membantu siswa dalam mengembangkan konsep; (3) Melatih 

siswa dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan proses; (4) Sebagai 

pedoman pendidik dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran; (5) 

Membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui 

kegiatan belajar; (6) Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep 

yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis.  

 

LKPD memiliki manfaat baik bagi siswa maupun guru karena LKPD membantu 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Choo, dkk (2011) menjelaskan 

manfaat LKPD dalam proses pembelajaran. 

 “Worksheets provide hints or descriptions of the phases one should go 

 through when solving the problem. Students can consult the process 

 worksheet while they are working on the learning tasks and they may use 

 it to monitor their progress throughout the problem-solving process” 

 

LKPD digunakan siswa untuk bekerja menyelesaikan tugas-tugas belajar dan 

untuk memonitor proses pemecahan masalah yang dilakukan siswa. LKPD 

digunakan dalam berbagai jenjang pendidikan. Kaymakci (2012) dalam A Review 

Of Studies on Worksheets in Turkey melaporkan bahwa penelitian tentang 

penggunakan LKPD pada tingkat sekolah menengah atas (7,1%) masih rendah 
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dibandingkan penelitian pengembangan LKPD pada sekolah dasar (50%) dan 

sekolah menengah (42,9%). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan LKPD 

untuk tingkat sekolah menengah atas. 

 

Kaymakci (2012) menuliskan tentang pemanfaatan LKPD dalam pembelajaran 

yaitu untuk subject teaching (64,3%), concept teaching (14,4%), using status of 

worksheet (7,1%), experiment teaching (7,1%) and problem-solving skills (7,1%). 

Berdasarkan hasil laporan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan LKPD 

untuk problem solving masih rendah. Pengembangan LKPD hanya berfokus pada 

pengetahuan dan hanya bersifat informasi, tetapi mengabaikan problem solving 

skills. LKPD yang mengembangkan keterampilan dan proses pemecahan masalah 

dapat digunakan siswa untuk mengerjakan tugas-tugas belajar dan siswa dapat 

memonitor proses yang dilakukan siswa dalam memecahkan masalah. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemanfaatan LKPD untuk mengembangkan problem solving 

skills perlu dilakukan untuk membantu siswa dalam mengembangkan ketrampilan 

komunikasi matematis siswa. Berdasrkan pendapat para ahli, maka dapat 

disimpulkan bahwa manfaat pengembangan LKPD dalam pembelajaran yaitu (1) 

membantu guru dalam memonitor siswa dalam pembelajaran, (2) melatih siswa 

secara aktif untuk menemukan pengetahuan baru, (3) mengembangkan 

kemampuan komunikasi siswa. 

 

Darmodjo & Kaligis dalam Indriani (2013:65) menjelaskan bahwa  penyusunan  

LKPD  harus  memenuhi  berbagai  persyaratan,  yaitu syarat didaktik, syarat 

konstruksi dan syarat teknis. Syarat didaktik artinya suatu LKPD harus mengikuti 

asas belajar-mengajar yang efektif. Syarat konstruksi adalah syarat-syarat yang 
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berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat 

kesukaran, dan kejelasan yang pada hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti 

dapat dimengerti oleh siswa. Syarat teknis mencangkup tiga hal yaitu 

menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin, gambar yang baik 

untuk LKPD adalah yang dapat menyampaikan kejelasan isi atau pesan dari 

gambar secara keseluruhan, dan penampilan adalah hal yang sangat penting dalam 

sebuah LKPD. Apabila suatu LKPD ditampilkan dengan penuh kata-kata, 

kemudian ada sederetan pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa, hal ini akan 

menimbulkan kesan jenuh sehingga membosankan atau tidak menarik.  

 

LKPD membantu siswa melakukan kegiatan belajar yang aktif sesuai dengan 

urutan langkah-langkah. LKPD yang dibuat dengan kreatif akan memberikan 

kemudahan bagi siswa dalam mengerjakannya. Kemudahan tersebut dapat 

menciptakan proses pembelajaran berjalan lebih mudah dan menyenangkan. 

Prastowo (2011:28) menjelaskan langkah-langkah penyusunan LKPD agar sesuai 

dengan struktur dan format LKPD Menurut Pendidikan Nasional (2004:58), yakni 

melakukan analisis kurikulum, menyusun peta kebutuhan LKPD. 

 

Penulisan LKPD memiliki beberapa tahapan yaitu merumuskan kompetensi dasar, 

menentukan alat penilaian dengan menyiapkan rubric penilaian terhadap proses 

kerja dan hasil kerja peserta didik, menyusun materi LKPD yang disesuaikan 

dengan kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik, memperhatikan 

strktur seperti judul, petunuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi 

pendukung, tugas-tugas dan langkah kerja, serta penilaian. 
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Tabel 2.2 Sintaks Penyusunan LKPD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Prastowo, 2011: 204) 

 

Untuk mendapatkan LKPD yang memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif 

maka terdapat hal-hal yang perlu dilakukan. Menurut Prastowo (2011:205) 

pengembangan LKPD terbagi menjadi dua langkah pokok, yakni : 

a. Menentukan desain pengembangan LKPD  

Adapun beberapa hal yang menjadi batasan dalam mengembangkan 

LKPD, yakni sebagai berikut.  

1) Ukuran 

Ukuran yang dimaksud adalah ukuran-ukuran yang mampu 

membantu siswa menuliskan pendapat yang ingin dituliskan dalam 

LKPD. Misalnya penggunaan ukuran kertas LKPD yang tepat, tidak 

terlalu kecil atau terlalu besar.  

Analisis Kurikulum 

Menyusun Peta Kebutuhan LKPD 

Menentukan Judul-Judul LKPD 

Merumuskan KD 

Menentukan Alat Penilaian 

Menyusun Materi 

Memperhatikan Struktur LKPD 

Menulis LKPD 
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2) Kepadatan halaman  

Pada bagian ini, kepadatan halaman perlu diperhatikan. Misalnya 

dalam satu halaman tidak dipadati dengan tulisan-tulisan karena hal 

tersebut akan membuat siswa kurang fokus untuk mengerjakan LKPD 

sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran.  

3) Penomoran  

Penomoran ini nantinya akan memudahkan dalam menentukan mana 

yang menjadi nomor judul, subjudul dan anak subjudul dari materi 

yang akan disajikan di LKPD.  

4) Kejelasan 

Aspek ini cukup penting pada bagian pemaparan materi maupun pada 

urutan langkah-langkah yang tertera pada LKPD. Ini disebabkan 

karena dengan urutan langkah tersebut, maka siswa dapat melakukan 

kegiatan secara berkelanjutan dan mampu menyimpulkan hasil 

pengerjaan yang dilakukan.  

 

b. 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. 

c. Penulisan LKPD  

Mengahsilkan LKPD yang bermanfaat bagi siswa perlu pemahaman mengenai 

langkah-langkah pembuatan LKPD sehingga efisien digunkan dalam 
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pembelajaran. Diknas (Prastowo,2011) memberian petunjuk atau langkah-langkah 

dalam penyusunan LKPD, yaitu (1) melakukan analisis kurikulum untuk 

menentukan materi-materi mana yang memerlukan bahan ajar LKPD dengan 

melihat materi pokok, pengalaman belajar, dan kompetensi yang harus dimiliki 

siswa, (2) menyusun peta kebutuhan untuk mengetahui jumlah LKPD yang harus 

ditulis serta melihat ukuran LKPD, (3) menentukan judul LKPD yang ditentukan 

berdasarkan kompetensi-kompetensi dasar, materi-materi pokok, atau pengalaman 

belajar yang terdapat dalam kurikulum, dan (4) 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 2013. Kedua, menentukan alat penilaian. 

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. 

 

Prastowo (2011:206) menjelaskan bahwa desain LKPD tidak terpaku pada satu 

bentuk. Guru bebas mengembangkan LKPD-nya sendiri dengan memperhatikan 

tingkat kemampuan membaca siswa dan pengetahuan siswa. Ada batasan umum 

yang harus diperhatikan yaitu (1) ukuran, jika kita menghendaki siswa membuat 

bagan atau gambar, maka kita membereikan tempat yang lebih luas bagi siswa, (2) 
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kepadatan halaman, LKPD tidak terlalu didapati dengan tulisan yang dibuat guru 

atau penulisan lebih sistematis, singkat dan jelas, (3) penomoran, dengan adanya 

penomoran yang jelas, akan membantu siswa dalam memahami isi dari LKPD 

yang dibuat oleh guru, dan (4) kejelasan, yaitu materi dan instruksi yang diberikan 

di dalam LKPD harus dengan jelas dibaca oleh siswa. 

  

Lima jenis LKPD yang umumnya digunakan oleh peserta didik yaitu (a) LKPD 

yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep sesuai prinsip 

konsturktivisme, siswa mengonstruksi pengetahuan yang mereka dapatkan dari 

hasil pemecahan masalah, (b) LKPD yang membantu peserta didik menerapkan 

dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan, jenis LKPD ini 

dibuat untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah sehari-hari 

melalui penerapan dan pengintegrasian berbagai konsep yang telah ditemukan 

sebelumnya, (c) LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar LKPD bentuk ini 

berisi pertanyaan-pertanyaan atau isisan yang jawabanya ada didalam buku. 

Fungsi utama LKPD ini adalah membantu siswa menghafal dan memahami materi 

pelajaran yang terdapat di dalam buku dan tepat digunakan untuk keperluan 

remedial, (d) LKPD yang berfungsi sebagai penguatan, LKPD ini lebih mengarah 

pada pendalaman dan penerapan materi pembelajaran yang terdapat pada buku 

pelajarn.Selain sebagai pembelajaran pokok, LKPD ini juga cocok untuk 

pengayaan, (e) LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum, LKPD berisi 

petunjuk untuk melakukan kegiatan uji coba dan siswa menuliskan hasil uji 

cobanya pada LKPD. 
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Jenis-jenis LKPD yang telah diuraikan di atas, ada jenis LKPD yang tepat untuk 

dikembangkan dalam pembelajaran matematika, yaitu LKPD yang membantu 

peserta didik untuk menemukan suatu konsep. Alasanya adalah LKPD jenis ini 

dapat membantu siswa membangun sendiri pengetahuanya atau bersifat 

konstuktividme. Selain itu, dengn permasalahn yang diajukan pada LKPD siswa 

akan merasa tertantang untuk memecahkan masalah, sehingga siswa dapat 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis dalam proses pembelajaran 

berlangsung. 

 

Jenis, dan langkah-langkah dalam pembuatan LKPD yang telah diuraikan di atas, 

pengembangan LKPD matematika dapat dilakukan dengan mengajukan 

permasalahan-permasalahan yang bersifat kontekstual. Siswa berdiskusi untuk 

memecahkan masalah tersebut sehingga siswa dapat membangun pengetahuan 

dan pemahamanya secara mandiri. Selain itu, siswa mampu mengkomunikasikan 

ide-ide/atau gagasan yang mereka dapatkan dalam menyelesaikan masalah pada 

LKPD. 

 

E. Hasil Penelitian yang Relevan  

 

Penelitian penggunan PBL dalam pembelajaran sangat banyak dilakukan baik 

oleh guru, mahasiswa atau peneliti di seluruh dunia di berbagai disiplin ilmu. 

Karena penerapan PBL memberikan dampak positif pada berbagai aspek yang 

diteliti atau dikaji. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Izzazti (2010) 

yang meneliti tentang The Effects of Problem Based Learning on Mathematics 

Performance and Affective Attributes in Learning Statistics at Form Four 

Secondary Level menunjukkan bahwa PBL sama efisien dengan strategi 
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pengajaran konvensional dalam meningkatkan kemampuan matematika siswa 

kelas empat. 

 

Hasil penelitian Kaymakci (2012) tentang A Reviwer of Studies on Worksheets in 

Turkey meunjjukan bahwa dari 28 tesis yang dikaji, hanya 2 tesis yang meneliti 

penggunaan LKPD pada pendidikan sekolah atas. Hal ini menunjjukan bahwa 

penelitian pengembangan LKPD pada sekolah menegah atas dinegara Turki masih 

sangat rendah. Selain itu, penelitian melaporkan bahwa dari 28 tesis yang dikaji 

hanya 2 tesis (7,1%) yang meneliti penggunaan LKPD sebagai problem solving 

skill. Hal ini menunjukan bahwa penelitian tentang pengembangan LKPD untuk 

problem solving skill masih rendah dan pengembangan problem solving skill dapat 

dilakukan dengan pembelajaran menggunakan model PBL. 

 

Penelitian Lestari (2016) yang berjudul “Pengembangkan LKPD berbasis masalah 

guna meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan self efficacy siswa” 

menunjukan bahwa aspek komunikasi matematis siswa cukup baik karena lebih 

dari 75% siswa telah memenuh kriteria ketuntasan minimal. Hal ini senada 

dengan penelitian Ramellan (2012) menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi 

matematis siswa dengan menggunakan pembelajaran PBL lebih baik daripada 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

 

Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran PBL penting dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. Penggunaan LKPD dalam pembelajaran matematika 

perlu dilakukan supaya siswa memiliki kemampuan komunikasi matematis siswa.  
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Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut diperlukan sebuah penelitian 

pengembangan LKPD yang membantu siswa memiliki kemampuan komunikasi 

matematis siswa dengan model PBL. Melalui model PBL yang digunakan siswa 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis pada saat proses 

pembelajaran. 

 

F. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONDISI AWAL 

 

1.  LKPD yang digunakan masih mengandalkan terbitan penerbit    

membuat siswa menjadi kurang aktif pada saat pembelajaran 

berlangsung. 

2.  KPD yang tersedia membosankan dengan banyak tulisan dan  

rumus-rumus yang belum tersaji dengan menarik. 

3. Kemampuan komunikasi matematis siswa belum mencapai     

KKM sebesar 70.  
  

Mengembangkan LKPD dengan model PBL pada pokok bahasan 

trigonometri untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa. 

HASIL 

 

1. LKPD dengan model PBL membantu siswa menjadi lebih aktif 

dan melakukan kegiatan pembelajaran sesuain dengan 

komponen. 

2. LKPD dengan model PBL efektif meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa. 
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Pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar mengajar yang terencana, 

melibatkan interaksi antara guru dan peserta didik yang didukung oleh materi, 

metode, media, dan evaluasi agar mencapai tujuan yang diterapkan sebelum 

melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu guru menyiapkan media 

pembelajaran yang akan digunakan. Penggunaan media dan bahan ajar yang tepat 

dapat mendukung peserta didika untuk lebih mudah dan cepat dalam menyerap 

materi atau pelajaran yang diberikan sehingga dapat memaksimalkan hasil beajar 

peserta didik.  

 

Pencapaian hasil belajar yang maksimal perlu diterapkan model pembelajaran 

yang sesuai dengan materi pelajaran kurikulum 2013 yang berpusat pada peserta 

didik. Diperlukan suatu LKPD dengan model pembelajaran yang memberikan 

ruang dan kesempatan bagi peserta didik untuk mampu aktif dan mengembangkan 

dirinya sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika dan bakatnya. LKPD 

adalah suatu bahan ajar yang cetak berupa lembaran-lembaran kertas yang berisi 

materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang 

harus dikerjakan oleh peserta didik, yang mengacu pada kompetensi dasar yang 

harus dicapai. LKPD sangat dibutuhkan oleh siswa dalam belajar karena 

minimnya buku penunjang yang disediakan oleh sekolah. Hal ini mengakibatkan 

siswa menggunakan LKPD dari penerbit. LKPD dari penerbit minim akan soal-

soal berbentuk pemecahan masalah dan tidak sesuai dengan tujuan kompetensi 

yang ditentukan oleh guru. Hal ini berarti diperlukan sebuah model 

pengembangan LKPD yang dilakukan untuk membantu siswa mencapai 

kompetensi yang diinginkan. 
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Salah satu model yang digunakan dalam pembelajaran matematika adalah model 

PBL. Pada model PBL, siswa langsung dihadapkan pada persoalan matematika 

dalam kehidupan sehari-hari. Siswa belajar melalui permasalahan yang diberikan 

tersebut.  Fase model PBL dimulai dari pemberian masalah kepada siswa, 

mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan baik secara 

individual atau kelompok, merencanakan dan menyiapkan hasil karya, dan 

menganalisis dan mengevaluasi hasil dan proses-proses yang dilakukan. 

 

Langkah pertama adalah mengorientasikan siswa pada masalah.  Pada tahap ini, 

guru menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai dan menyebutkan sarana atau 

alat pendukung yang diperlukan serta memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

aktivitas pemecahan masalah. Guru akan menjelaskan kaitan masalah yang 

diberikan dengan kehidupan sehari-hari dan manfaat nyata yang ada berkaitan 

dengan konsep matematika yang akan dipelajari.  Motivasi yang diberikan guru 

memicu semangat siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. 

 

Selanjutnya pada langkah kedua, guru mengorganisasikan siswa untuk 

belajar.Pada fase ini guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok 

heterogen dan siswa diberikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Kemudian, 

siswa berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk memecahkan masalah yang 

terdapat dalam LKPD tersebut.  Dalam kegiatan ini, siswa dituntut untuk 

mengkomunikasikan ide/gagasan yang mereka miliki ke dalam simbol 

matematika atau ilustrasi matematika dengan baik beserta penjelasan yang logis, 

hal ini tentu akan mengembangkan kemampuan komunikasi matematis mereka.  
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Langkah selanjutnya adalah merencanakan dan menyiapkan hasil karya. Dalam 

aktivitas ini, beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan 

kelas dengan bimbingan guru dan kelompok lain menanggapi, ini merupakan 

kesempatan bagi siswa untuk berperan aktif, mereka dapat menyampaikan 

pendapat, usul, saran dan idenya.  Siswa dapat melatih kemampuan penyampaian 

suatu konsep dengan bahasa yang logis, jelas, dan mudah dipahami orang lain.  

Hal ini mampu mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 

Langkah terakhir, yaitu evaluasi terhadap hasil dan proses kerja siswa selama 

pembelajaran.  Di tahap ini, guru membantu siswa untuk melakukan evaluasi dan 

memberikan klarifikasi terhadap hasil diskusi kemudian bersama dengan guru 

siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Hal ini melatih siswa 

menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi.  Siswa akan menganalisis dan 

mengkomunikasikan dengan guru seluruh proses dan hasil diskusi, kemudian 

secara bersama-sama menyimpulkan dan mendapatkan suatu konsep yang sudah 

dipelajari. Maka, pengembangan komunikasi siswa ini juga menuntunya untuk 

menggunakan nalar dan memahami konsep matematika.  

 

Berdasarkan uraian tersebut, diharapkan pembelajaran menggunakan LKPD 

matematika dengan model PBL mampu meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik. Ukuran keberhasilan pembelajaran menggunakan LKPD 

berbasis PBL akan dilihat dari hasil tes kemampuan komunikasi matematis siswa 

pada materi trigonometri. 
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III.   METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis Penelitian  

 

Penelitian ini adalah penelitian Research and Development (R&D) atau penelitian 

pengembangan. Menurut Gall, et al (2003), penelitian pengembangan adalah 

penelitian yang berorientasi untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-

produk yang digunakan dalam pendidikan. Pengembangan yang akan dilakukan 

adalah pengembangan media pembelajaran berupa lembar kerja peserta 

didikdengan model Problem Based Learning (PBL) untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematis siswa.  

 

B. Subjek Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 1 Bandar Lampung pada  semester genap 

tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 256 siswa dan terdistribusi ke dalam delapan 

kelas.. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas X IPA 4 

 

C.  Prosedur Penelitian 

 

Prosedur penelitian pengembangan yang akan dilakukan pada penelitian ini 

diambil dari desain penelitian pengembangan yang dikembangkan oleh Brog & 

Gall.Ada tujuh prosedur penelitian yang dilakukan dari sepuluh prosedur yang 
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ada.Hal ini disebabkan karena  keterbatan waktu, tenaga dan biaya yang dimiliki. 

Prosedur penelitian pengembangan ini dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Studi Pendahuluan 

Langkah awal dalam melakukan studi pendahuluan adalah Studi ini dilakukan 

dengan melakukan mengamati LKPD penerbit, wawancara kepada guru mata 

serta mengobservasi terhadap kegiatan pembelajaran siswa di kelas yang 

menggunakan LKPD Penerbit. Langkah selanjutnya Analisis terhadap standar 

kompetensi dan kompetensi dasar matematika, silabus matematika kelas X, serta 

indikator kemampuan komunikasi matematis dilakukan sebagai bahan 

pertimbangan penyusunan materi dan evaluasi. 

 

2. Penyusunan LKPD 

LKPD inidiharapkan dapat memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis 

siswa lewat masalah matematika yang disajikan beserta langkah penyelesaiannya. 

Disusun secara urut yang terdiri dari halaman judul, halaman sampul dalam, kata 

pengantar,SK-KD dan tujuan pembelajaran, kegiatan belajar 1 sampai kegiatan 

belajar 5 yang berisi judul materi, uraian materi dan latihan soal. Selanjutnya 

menyusun instrumen penilaian LKPD berupa skalavalidasi LKPD kepada ahli 

materi dan ahli media. 

 

3. Validasi LKPD 

LKPD yang telah disusun kemudian divalidasi oleh ahli materi dan ahli media 

yang berkompeten di bidangnya melalui skala validasi LKPD. Selain itu 

instrumen yang akan digunakan dalam penelitian juga divalidasi oleh ahli, yaitu 

seperti tes komunikasi matematika. Setelah divalidasi oleh ahli, tes komunikasi 
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matematika disebarkan pada siswa yang bukan merupakan subjek 

penelitian.Hasilnya kemudian dianalisis untuk tingkat kesukaran, daya pembeda, 

validitas dan reliabilitas soal. 

 

4. Revisi Hasil Validasi LKPD 

 

LKPD yang telah disusun kemudian direvisi oleh ahli materi dan ahli media yang 

berkompeten di bidangnya melalui skala validasi LKPD. Saran-saran dari ahli 

digunakan untuk revisi LKPD. Adapun tanggapan dan saran dari ahli terhadap 

LKPD yang telah dibuat ditulis pada lembar validasi sebagai bahan untuk 

revisi.Revisi dilakukan secara terus menerus dan dikonsultasikan kembali kepada 

kedua ahli tersebut sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. 

 

5. Uji Coba Lapangan 

LKPD yang telah direvisi pada tahap validasi kemudian diujicobakan kepada lima 

orang siswa dengan kemampuan matematis tinggi, sedang, dan rendah. Pada akhir 

kegiatan, mereka diberikan lembaran skala untuk mengukur keterbacaan, 

ketertarikan siswa, dan tanggapannya terhadap terhadap LKPD sebelum pada 

akhirnya LKPD siap digunakan dalam pembelajaran di kelas yaitu pada 

pelaksanaan lapangan 

 

6. Revisi Hasil Uji Coba Lapangan 

Setelah data diperoleh, revisi kembali dilakukan sesuai hasil uji coba.Analisis 

skala yang diberikan kepada siswa dilakukan untuk melihat apakah LKPD sudah 

memiliki kriteria baik atau kurang baik.Revisi dilakukan kembali sampai seluruh 

saran dan tanggapan siswa selama tahap uji coba selesai ditindaklanjuti. 
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7. Uji Lapangan 

Uji pelaksanaan lapangan LKPD ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas 

LKPD terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa.Uji lapangan ini 

dilakukan pada kelas X IPA 4 sebagai kelas eksperimen dan X IPA 5 sebagai 

kelas kontrol.Setelah akhir pembelajaran diberikan tes untuk menguji efektifitas 

LKPD terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 

D. Definisi Konseptual  

 

Definisi konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) adalah suatu bahan ajar cetak berupa 

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

petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta 

didik, yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. 

2. Problem Based Learning adalah pembelajaran yang menghadapkan siswa 

dengan masalah nyata atau masalah yang disimulasikan, kemudian diberikan 

arahan untuk proses penemuan dan mengumpulkan data yang berkaitan 

dengtan masalah,mencari informasi tambahan, dan selanjutnya siswa 

membangun hipotesis dan menyelesaikan masalah,diakhiri dengan 

mengevaluasi usaha yang dilakukan bersama kelompoknya dan membuat 

kesimpulan. 

3. Kemampuan komunikasi matematis dapat diartikan sebagai kemampuan yang 

dimiliki siswa dalam menyampaikan suatu yang diketahuinya melalui 

peristiwa dialog atau saling berhubungan yang terjadi dilingkungan kelas, 

dimana terjadi pengalihan pesan. Pesan yang di alihkan berisi tentang materi 
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matematika yang dipelajari siswa,misalnya berupa konsep,rumus,atau strategi 

penyelesaian suatu masalah. Pihak yang terlibat dalam peristiwa komunikasi 

di dalam kelas adalah guru dan siswa. Cara pengalihan pesannya dapat secara 

lisan maupun tertulis. 

 

E. Definisi Operasional 

 

Definisi operasional pada penelitian ini adalahsebagai berikut: 

1. Untuk melihat kelayakan LKPD yang dikembangkan dibuat instrumen yang 

berupa lembar penilaian uji. Lembar penilaian terdiri dari dua bagian yaitu 

lembar penilaian validasi media pembelajaran dan lembar penilaian ahli 

materi. Kisi-kisi instrumen validasi ahli media pembelajaran mengacu pada 

bentuk fisik dan kegiatan dalam LKPD, sedangkan kisi-kisi instrumen 

validasi ahli materi lebih mengacu pada kedalaman materi. Proses pembuatan 

instrumen penelitian melalui tahap bimbingan sehingga diperoleh instrumen 

yang valid. Data validasi yang diperoleh dianalisis secra deskriptif dengan 

melihat penilaian masing-masing ahli pada setiap aspek yang dinilai. 

Penilaian ahli dikonversikan ke dalam bentuk bilangan kemudian 

diinterpretasikan. Hasil dan sran yang diperoleh dari masing-masing ahli 

dijadikan acuan dalam melakukan revisi untuk tahap selanjutnya. 

2. Model problem based learning dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas 

pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang 

dihadapi secara ilmiah. PBL memiliki lima tahapan dalam menyelesaikan 

masalah yaitu, orientasi siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk 

belajar, membimbing pengalaman individual/kelompok, mengembangkan 
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hasil karya, dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam penelitian 

ini penyelesaian masalah ditekankan pada pemecahan soal yang ada dalam 

LKPD yang harus diselesaikan dengan tahapan PBL. 

3. Komunikasi matematis siswa dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunkan tesyang terdiri dari lima soal berbentuk esaqi. Setiap soal 

memiliki indikator komunikasi matematis siswa yaitu, menggunakan notasi 

matematika, mengekspresikan ide-ide, dan memahami masalah penilain tes 

komunikasi siswa berdasarkan pedoman penskoran. Data tes komunikasi 

yang diperoleh masing-masing siswa dihitung persentase yang mendapat nilai 

di atas KKM. Efektifitas pembelajaran dengan menggunkan LKPD berbasis 

PBL ditunjukkan dengan persentase 70% dari jumlah siswa yang mendapat 

nilai diatas KKM (KKM = 70). 

 

F. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini untuk memperoleh data penelitian 

sebagai berikut: 

1.   Lembar Validasi 

Lembar validasi ahli digunakan sebagai instrument penilaian kelayakan LKPD 

yang dikembangkan.Lembar validasi ahli terbagi menjadi dua bagian bagian yaitu 

uji ahli media dan uji ahli materi.Lembar validasi ini dibuat melalui tahap 

bimbingan sehingga diperoleh instrument yang valid.Instrument validasi ahli 

digunakan pada tahap uji coba tahap awal. 
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2.   Lembar observasi  

Lembar observasi digunakan sebagai instrument pengembangan pada penelitian 

ini. Lembar observasi dapat menunjukkan segala proses pembelajaranmatematika 

pada kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 

3.   Tes Kemampuan Komunikasi Siswa 

Instrument dalam tes ini merupakan soal untuk mengukur kemampuan 

komunikasi matematika siswa berbentuk uraian.Tes ini dibuat dengan 

menyesuaikan kurikulum dan silabus yang berlaku pada sekolah yang diteliti. Tes 

ini diberikan setelah siswa melaksanakan lima pertemuan dengan mengerjakan 

LKPD. Tes ini dikonsultasikan dengan guru matematika.Soal tes terdiri dari tiga 

soal uraian. 

 

Sebelum tes kemampuan komunikasi matematis digunakan pada saat ujilapangan, 

terlebih dahulu tes tersebut divalidasi dan kemudiandiujicobakan pada kelas lain 

(XI IPA3 yang telah menempuh materi trigonometri) untuk diketahui 

tingkatkesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas soal. Berikut 

pemaparanmengenai tahapan dari uji validitas sampai uji reliabilitas tes 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 

a. Validitas  

Validitas yang digunakan adalah validitas isi.Validitas isi yaitu validitas yang 

ditinjau dari isi tes itu sendiri sebagai alat pengukur hasil belajar siswa, isinya 

telah dapat mewakili secara representative terhadap keseluruhan materi atau bahan 

pelajaran yang seharusnya diteskan. Validitas isi dari suatu tes komunikasi 

matematis dapat diketahui dengan jalan membandingkan antara isi yang 



 

 

44 

terkandung dalam tes komunikasi matematis dengan indicator yang akan dicapai 

dalam pembelajaran, apakah hal-hal yang tercantum dalam indkator yang akan 

dicapai dalam pembelajaran sudah terwakili dalam tes komunikasi matematis 

tersebut atau belum terwakili. Validitas tes ini dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing terlebih dahulu kemudian dikonsultasikan kepada guru mata 

pelajaran matematika kelas X IPA. Jika penilaian guru menyatakan bahw butir-

butir tes sesuai dengan kompetensi dasar dan indicator maka tes tersebut 

dikatagorikan valid. 

 

Penilaian terhadap kesesuaian isi tes dengan kisi-kisites yang diukur dan 

kesesuaian bahasa yang digunakan dalam tes dengan kemampuan bahasa siswa 

dilakukan dengan menggunakan daftar check list   oleh guru. Hasil penilaian 

terhadap tes untuk mengambil data penelitian telah memenuhi validitas isi 

(Lampiran B.4). 

 

b. Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. 

Perhitungan untuk mencari nilai reliabilitas instrumen didasarkan pada pendapat 

Arikunto (2008) yang menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas dapat 

digunakan rumus Alpha, yaitu: 
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Keterangan : 

 

11r  : nilai reliabilitas instrumen (tes) 

n   : banyaknya butir soal 


2

i
 

: jumlah varians dari tiap-tiap butirsoal 

  : varians total 

 

Sudijono (2013) berpendapat bahwa suatu tes dikatakan baik apabila memiliki 

nilai reliabilitas ≥ 0,70. Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen 

komunikasi matematis, diperoleh nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,74. Hal ini 

menunjukkan bahwa instrumen yang diujicobakan memiliki reliabilitas yang 

tinggi sehingga instrumen tes ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan 

Komunikasi Matematis. Hasil perhitungan reliabilitas uji coba instrumen dapat 

dilihat pada Lampiran C.2. 

 

c. Daya Pembeda 

 

Daya beda suatu butir tes adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah.  Daya 

beda butir tes dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya tingkat diskriminasi 

atau angka yang menunjukkan besar kecilnya daya beda.  Sudijono(2008) 

mengungkapkan bahwa menghitung daya pembeda ditentukan dengan rumus: 

   
     

  
 

 

Keterangan : 

DP : indeks daya pembeda satu butir soal tertentu 

JA  : jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah 

JB  : jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah 

IA  : jumlah skor ideal kelompok (atas/bawah) 

 

Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasi berdasarkan klasifikasi yang 

tertera dalam Tabel 3.1. 

2

t
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Tabel 3.1 Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

 

Indeks Daya Pembeda (DP) Interpretasi 

0,00 – 0,10 Sangat Buruk 

0,11 – 0,19 Buruk 

0,20 – 0,29 Agak baik, perlu revisi 

0,30 – 0,49 Baik 

0,50 – 1,00 Sangat Baik 

 Sudijono (2008:121) 

Kriteria soal tes yang digunakan dalam penelitian ini memiliki interpretasi baik, 

yaitu memiliki nilai daya pembeda   0,30.Hasil perhitungan daya pembeda butir 

soal yang telah diujicobakan disajikan pada Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Daya Pembeda Butir Soal 

 

No. Butir Soal Nilai DP Interpretasi 

1a 0,45 Baik 

1b 0,40 Baik 

1c 0,35 Baik 

2 0,31 Baik 

3a 0,32 Baik 

3b 0,31 Baik 

 

Dengan melihat hasil perhitungan daya pembeda butirsoal yang diperoleh, maka 

instrumen tes yang sudah diujicobakan telah memenuhi kriteria daya pembeda 

soal yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Hasil perhitungan daya 

pembeda butir soal dapat dilihat pada LampiranC.3. 

 

d. Tingkat Kesukaran 

Sudijono (2008) menyatakan bahwa suatu tes dikatakan baik jika menyatakan 

bahwa suatu tes dikatakan baik jika memiliki derajat kesukaransedang, tidak 

terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Perhitungan tingkat kesukaran suatu butir 

soal digunakan rumus: 
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Keterangan: 

 

TK : tingkat kesukaran suatu butir soal 

JT : jumlah skor yang diperoleh siswa pada butir soal yang diperoleh 

IT   : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir 

soal 

Untuk menginterpretasikan tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria 

indeks kesukaran sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 

 

Interval Tingkat Kesukaran Interpretasi 

0,00 – 0,15 Sangat sukar 

0,16 – 0,30 Sukar 

0,31 – 0,70 Sedang 

0,71 – 0,85 Mudah 

0,86 – 1,00 Sangat mudah 

  Sudijono (2008: 372) 

 

Kriteria soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal dengan interpretasi 

sedang, yaitu memiliki nilai tingkat kesukaran 0,16 ≤ TK ≤ 0,85.Hasil perhitungan 

tingkat kesukaran uji coba soal disajikan pada Tabel 3.4 

Tabel 3.4 Tingkat Kesukaran Butir Soal 

 

No. Butir Soal Indeks TK Interpretasi 

1a 0,81 Mudah 

1b 0,76 Mudah 

1c 0,63 Sedang 

2 0,26 Sukar 

3a 0,71 Mudah 

3b 0,62 Sedang 

 

Dengan melihat hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal yang diperoleh, 

maka instrumen tes komunikasiyang sudah diujicobakan telah memenuhi kriteria 

tingkat kesukaran soal yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan.Hasil 

perhitungan tingkat kesukaran butir soal dapat dilihat pada Lampiran C.3. 
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G. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data pada penelitian ini dijelaskan berdasarkan jenis instrumen 

yang digunakan dalam setiap tahapan penelitian pengembangan. 

 

1. Analisis Data Pendahuluan 

Data studi pendahuluan berupa hasil observasi, wawancaradianalisis secara 

deskriptif sebagai latar belakang diperlukannya LKPD. Hasil review berbagai 

buku teks serta SK dan KD matematika SMP juga dianalisis secara deskriptif 

sebagai acuan untuk menyusun LKPD. 

 

2. Analisis Validitas LKPD 

Data yang diperoleh saat validasi LKPD adalah hasil penilaian validator terhadap 

LKPD melalui skala kelayakan.Analisis yang dilakukan berupa deskriptif 

kuantitatif dan kualitatif.Data kualitatif berupa komentar dan saran dari validator 

dideskripsikan secara kualitatif sebagai acuan untuk memperbaiki LKPD.Data 

kuantitatif berupa skor penilaian ahli materi dan ahli media dideskripsikan secara 

kuantitatif menggunakan skala likert dengan 4 skala kemudian dijelaskan secara 

kualitatif. 

 

Skala yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah 4 skala, 

yaitu:  

1) Sangat Kurang (SK) dengan skor 1. 

2) Kurang (K) dengan skor 2. 

3) Baik (B) dengan skor 3. 

4) Sangat Baik (SB) dengan skor 4.   
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Langkah-langkah menyusun kriteria penilaian adalah: 

1) Menentukan jumlah interval, yaitu 4, 

2) Menentukan rentang skor, yaitu skor maksimum dan skor minimum, 

3) Menghitung panjang kelas (p), yaitu rentang skor dibagi jumlah kelas, 

4) Menyusun kelas interval dimulai dari skor terkecil sampai terbesar. 

Teknik analisa data yang digunakan untuk menganalisa data hasil 

penilaiankelayakan adalah dengan teknik analisis deskriptif. Adapun teknik 

deskriptifpersentase yang akan digunakan adalah: 

 

Persentase = 
∑                              

                   
      

 

Keterangan : 

Σ = Jumlah 

n = Jumlah seluruh item kuesioner 

 

Kategori penilaian dan interval nilai untuk setiap kategori ditunjukkan padaTabel 

3.5 

Tabel 3.5 Interval Nilai Tiap Kategori Penilaian 

No Kategori Penilaian Interval Nilai 

1. Sangat Baik (S min + 3p) < S ≤ S maks 

2. Baik (S min + 2p) < S < (S min + 3p -1) 

3. Kurang (S min + p) < S < (S min + 2p -1) 

4. Sangat Kurang (S min) < S < (S min + p -1) 

 

Dengan syarat p bernilai genap.Teknik analisis data di atas digunakan untuk 

melakukan analisis terhadap data kuantitatif hasil pengumpulan data melalui 

kuesioner. 
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3. Analisis Uji Coba Lapangan 

Teknik analisis data pada saat uji coba LKPD dilakukan dengan menganalisis 

lembar skala yang diberikan pada siswa setelah uji coba LKPD selesai 

dilakukan.Teknik Analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan dan 

ketertarikan siswa dalam menggunakan LKPD.Skala respon siswa dianalisis 

menggunakan skala likert dengan empat kriteria. Interval nilai dan kriteria 

penilaian yang digunakan sama dengan analisis saat tahap validasi LKPD, yaitu 

pada Tabel 3.5. 

 

4. Analisis Uji Lapangan 

Teknik analisis data yang diperoleh saat pemberian instrumen di uji lapangan 

berupa hasil posttestkemampuan komunikasi matematis siswa yang mengacu pada 

indikator-indikator yang telah dibuat diberikan skor sesuai dengan pedoman 

penskoran kemampuan komunikasi matematis siswa.Data hasil kemampuan 

komunikasi matematisdianalisis untuk mengetahui besarnya peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis siswa pada kelas yang menggunakan LKPD 

model PBL dan siswa yang tidak menggunakan LKPD model PBL. Untuk 

menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai berikut: 

 100x

siswabanyak

belajartuntasyangsiswabanyak
P   
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V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan LKPD berbasis PBL untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa, dikembangkan melalui lima tahap, yaitu studi 

pendahuluan, penyusunan LKPD, validasi LKPD, uji coba lapangan awal, 

dan uji lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKPD dengan 

model Problem Based Learning telah memenuhi syarat dan standar 

kelayakan berdasarkan penilaian ahli materi, dan media. 

2. Pengembangan LKPD berbasis PBL melalui beberapa tahapan dan revisi 

baik dari tampilan maupun isinya sehingga LKPD yang dikembangkan 

validitasnya baik. Tampilan LKPD menumbuhkan daya tarik bagi siswa 

dengan pemilihan warna dan jenis huruf yang menarik. Petunjuk atau 

langkah kegiatan dalam LKPD dibuat sesederhana mungkin sehingga 

memudahkan siswa menggunakanya. 

3. LKPD berbasis PBL mendapat respon sangat baik dari siswa yang 

menggunkannya dalam pembelajaran. Respon  siswa dapat dilihat dari hasil 

angket yang diberikan kepada siswa. Siswa memberikan respon bahwa 

LKPD yang dikembangkan sangat menarik dan mudah digunakan. Selama 

proses pembelajran siswa fokus terhadap LKPD. 
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4. Dilihat dari hasil tes komunikasi matematis siswa, LKPD berbasis PBL 

efektif ditinjau dari komunikasi matematis siswa. Keefektifan LKPD dapat 

dilihat dari persentase siswa yang mendapat nilai di atas KKM adalah 

sebesar 80% dan telah melampaui target yaitu lebih dari 70%  

 

B. Saran  

 

Berdasarkan kesimpulan hasil dan pembahasan peneliti memberikan saran 

sebaiknya memperhatikan panduan LKPD dengan model PBL pada setiap 

subbabnya sehingga lebih mudah mengikuti pembelajaran, serta sebagian siswa 

yang menunjukan sikap pasif selama pembelajaran dengan LKPD berbasis 

masalah sebaiknya guru lebih berusaha untuk membuat siswa mengerjakan LKPD 

dengan motivasi, reward, dan Punishment. LKPD dibuat lebih berwarna dan lebih 

menarik serta diselipkan aktifitas permainan walaupun tidak harus setiap 

pertemuan sehingga  membuat siswa lebih tertarik untuk memahami materi dan 

mengerjakan soal-soal tersebut. 
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