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ABSTRAK

PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIIDK BERBASIS
INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN

KOMUNIKASI MATEMATIS PESERTA DIDIK

Oleh

OKVITA DWI NINGRUM

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan LKPD berbasis inkuiri yang
memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif untuk meningkatkan kemampuan
komunikasi matematis peserta didik. Penelitian ini merupakan penelitian
pengembangan yang diadaptasi dari model Borg and Gall yang dimulai dari
pengumpulan informasi, perencanaan, pengembangan bentuk awal produk, uji
coba lapangan awal, revisi produk utama, uji coba lapangan utama dan revisi
produk. Desain penelitian yang digunakan adalah one group pretest-posttest
design. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, angket, dan tes
kemampuan komunikasi matematis. Berdasarkan uji kevalidan oleh ahli media
dan materi serta uji kepraktisan menurut guru dan peserta didik, LKPD berbasis
inkuiri tergolong sangat baik. Berdasarkan hasil analisis data tes kemampuan
komunikasi matematis diperoleh hasil belajar peserta didik sudah 75% peserta
didik memperoleh nilai tes mencapai KKM. Peningkatan kemampuan komunikasi
matematis yang diukur dengan perhitungan gain ternormalisasi diperoleh skor
rata-rata 0,72 dengan kategori tinggi. Kesimpulan dari penelitian dan
pengembangan ini adalah LKPD berbasis inkuiri valid, praktis dan efektif untuk
meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik.

Kata Kunci: inkuiri, komunikasi matematis, lembar kerja peserta didik.



ABSTRACT

THE DEVELOPMENT OF STUDENT WORKSHEET BASED IN INQUIRY
TO INCREASE MATHEMATICS COMMUNICATION ABILITY OF

STUDENT

By

OKVITA DWI NINGRUM

The research was aismed to produce result of the student’s worksheet based on
inquiry that were meet the criteria of valid, practical, and effective towards
mathematics communicatoin ability of student. This study was the development
research adapted from Borg and Gall the stages of development werw research
and information collecting, planning, develop preliminary form of product,
preliminary field testing, main field testing and operasional product revision. The
research design used was one group pretest-posttest design. The data of this
research were obtained by observation, interview, questionnaire and mathematics
communication ability test. Based on the results of the validity by media and material
expert and practical test by teacher and students, the student’s worksheet based on
inquiry was classified as excellent. Based on the results of data analysis of mathematical
comunication  ability test result obtained student have 75% of student get the test scores
reach KKM. The improvement of mathematical comunication  ability by the calculation of
unrealized gain obtained the average score 0f 0,72 was classified as high. The conclusion
of this research and development was student’s worksheet based on inquiry of valid,
practical, and effective towards mathematics communicatoin ability of student.

Key Word : inquiry, communication mathematics ability, student’s worksheet.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 Tahun 2003 dalam

Hasbullah, 2009:4). Pendidikan mempunyai peran penting dalam membangun

sumber daya manusia yang kompetitif dan mampu bersaing dengan negara lain.

Pendidikan harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil

dan kritis dalam menghadapi tantangan maupun perubahan-perubahan yang akan

terjadi di dunia pendidikan mendatang.

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang memegang peranan penting

dalam pendidikan. Bagi dunia keilmuan, matematika memiliki peran sebagai

bahasa simbolik yang memungkinkan terwujudnya komunikasi yang cermat dan

tepat. Dapat dikatakan bahwa perkembangan pesat di bidang teknologi informasi

dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika. Penguasan

matematika yang kuat sejak dini diperlukan peserta didik untuk menguasai dan

menciptakan teknologi di masa depan. Oleh karena itu, mata pelajaran matematika
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perlu diajarkan disetiap jenjang pendidikan untuk membekali peserta didik dengan

mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa matematika dalam

mengomunikasikan ide atau gagasan matematika untuk memperjelas suatu

keadaan atau masalah. Adapun tujuan pembelajaran matematika menurut

Depdiknas (2007), yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan:

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep, dan

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat

dalam pemecahan masalah.

2. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain

untuk memperjelas masalah.

3. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan

gagasan dan pernyataan matematika.

4. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi

yang diperoleh.

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika,

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.

Kemampuan peserta didik untuk mengkomunikasikan gagasan dengan simbol,

tabel, diagram, grafik, atau gambar merupakan salah satu kemampuan dasar

komunikasi matematis. Komunikasi matematis adalah kemampuan menyatakan

gagasan atau ide matematika ke dalam bentuk simbol, gambar, tabel, grafik, atau

diagram dan sebaliknya, untuk memperjelas suatu keadaan atau masalah (Azizah,
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2011). Dengan kemampuan komunikasi matematis, pemecahan masalah yang

biasanya sulit dipahami dapat diubah dengan bahasa yang lebih sederhana dan

mudah dipahami. Kemampuan menganalogikan masalah yang rumit menjadi

sederhana ini nantinya akan berguna dalam dunia nyata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru matematika kelas VII SMP

Negeri 6 Metro pada tanggal 9 Desember 2016, diperoleh keterangan bahwa

dalam menyelesaikan soal mayoritas peserta didik kurang mampu menuliskan

prosedur penyelesaian soal dengan benar, ketika dihadapkan pada suatu soal cerita

peserta didik belum terbiasa menuliskan apa yang diketahui dan apa yang

ditanyakan dari soal sebelum menyelesaikannya sehingga peserta didik sering

salah dalam menafsirkan maksud dari soal tersebut, peserta didik kurang mampu

menyatakan ide matematika ke dalam bentuk gambar, tabel, diagram dan

sebaliknya, dan peserta didik kurang mampu memberikan penjelasan ide dengan

bahasa sendiri dan membuat model situasi matematika dengan menggunakan

tulisan dan ajabar.

Belum tercapainya tujuan dari kemampuan komunikasi matematis tersebut

merupakan hal yang wajar, berdasarkan hasil observasi pembelajaran matematika

di kelas VII SMP Negeri 6 Metro, diperoleh keterangan bahwa keterlibatan

peserta didik dalam pembelajaran masih kurang maksimal karena peran peserta

didik masih sebagai objek pembelajaran belum sebagai subjek pembelajaran.

Peserta didik hanya mencatat dan mendengarkan penjelasan guru, diberi rumus,

contoh soal dan latihan soal dengan jenis soal yang sama dengan contoh soal.

Tentu saja pembelajaran yang seperti ini kurang dapat meningkatkan  kemampuan
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komunikasi matematis peserta didik karena guru berperan dominan dan informasi

hanya berjalan satu arah yaitu dari guru ke peserta didik sehingga peserta didik

cenderung pasif dalam pembelajaran. Untuk itu perlu dilakukan inovasi

pembelajaran yang dirancang agar peserta didik terbiasa mengkonstruksi

pengetahuannya dan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis.

Pembelajaran yang seperti itu dapat diciptakan jika seorang guru memilih dan

menggunakan bahan ajar dengan model  pembelajaran yang tepat sehingga dapat

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik.

Hasil wawancara dengan guru matematika menyatakan bahwa bahan ajar yang

digunakan dalam pembelajaran matematika adalah selain buku teks kurikulum

2013 guru juga menggunakan lembar kerja peserta didik (LKPD) atau dulu lebih

dikenal dengan lembar kerja siswa (LKS). Namun dalam pembelajaran guru lebih

dominan menggunakan LKPD daripada buku teks. LKPD merupakan media

pembelajaran yang dapat membantu guru dalam pembelajaran. Hal ini sesuai

dengan pendapat Taiyeb dan Sekarsari (2014:23), LKPD dapat mencegah

permasalahan belajar yang timbul karena rendahnya pengetahuan dan

keterampilan peserta didik akibat tidak berkembangnya media pembelajaran yang

digunakan. Pada umumnya, LKPD berisi materi untuk diskusi, tugas portofolio,

dan soal-soal latihan, maupun segala bentuk petunjuk yang mampu mengajak

peserta didik untuk terlibat dalam belajar (Wulandari dan Yuliati, 2017).

Namun, pada kenyataannya LKPD yang digunakan di SMP Negeri 6 Metro masih

LKPD yang berasal dari penerbit yang bekerja sama dengan sekolah yang isi dan

tampilannya belum memfasilitasi peserta didik untuk membantu guru dalam
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proses belajar bermakna serta mendukung tercapainya tujuan pembelajaran

matematika yang sesuai dengan tuntutan kurikulum, karakteristik sasaran dan

tuntutan kemampuan komunikasi matematis. Materi disajikan dengan sangat

ringkas, belum ada langkah-langkah kerja yang dapat menuntun peserta didik

untuk menemukan konsep matematika, sehingga peserta didik menjadi tergantung

pada guru untuk mengembangkan konsep-konsep tersebut. Dari segi tampilan

LKPD juga kurang menarik, tampilan LKPD yang masih hitam putih, tidak ada

gambar-gambar yang mendukung dan kertas yang digunakan juga masih kertas

buram sehingga terlihat tidak menarik. Padahal dalam kurikulum 2013, guru hanya

bertindak sebagai fasilitator dan peserta didik yang aktif menemukan sendiri

konsep dengan kegiatan mengamati, merumuskan pertanyaan,

mencoba/mengumpulkan data, menganalisis/mengolah data dan menarik

kesimpulan yang diharapkan menjadi landasan untuk meningkatkan kemampuan

komunikasi matematis peserta didik.

Pembelajaran yang seperti itu dapat difasilitasi melalui pembelajaran berbasis

penemuan. Untuk kepentingan ini salah satu model yang sesuai adalah model

pembelajaran berbasis inkuiri. Pembelajaran inkuiri yaitu suatu rangkaian

kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan

analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang

dipertanyakan (Sanjaya, 2009). Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan

melalui tanya jawab antara guru dan peserta didik, karena pada model

pembelajaran inkuiri materi pelajaran tidak diberikan secara langsung, tetapi

peserta didik berperan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, sedangkan

guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik untuk belajar.
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Model inkuiri adalah model pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan cara

bagi peserta didik untuk membangun kecakapan-kecakapan intelektual

(kecakapan berpikir) terkait dengan proses-proses berpikir reflektif. Jika berpikir

menjadi tujuan utama dari pendidikan, maka harus ditemukan cara-cara untuk

membantu individu untuk membangun kemampuan itu (Wahyudin, 2008).

Artinya melalui model inkuiri ini peserta didik diharapkan untuk dapat

mengkomunikasikan hal-hal yang telah dipahaminya dan yang ada dalam

pemikirannya untuk membangun suatu pengetahuan yang akan diperolehnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya suatu pengembangan bahan ajar

berupa LKPD berbasis inkuiri untuk meningkatkan kemampuan komunikasi

matematis peserta didik. Karena LKPD berbasis inkuiri memuat panduan kegiatan

belajar dengan sintaks model inkuiri yang menekankan peserta didik untuk aktif

mengadakan percobaan atau penemuan sendiri sebelum membuat kesimpulan dari

yang telah dipelajarinya. Dalam LKPD berbasis inkuiri para peserta didik didorong

untuk bagaimana mereka merumuskan masalah, selanjutnya berpikir bagaimana

mereka membuat hipotesis dari suatu gejala atau situasi. Kemudian peserta didik

diminta untuk menggumpulkan data, dalam mengumpulkan data peserta diminta

untuk membaca buku atau sumber lain untuk mendapatkan informasi pendukung,

selanjutnya peserta didik dapat menguji hipotesis yang telah dirumuskan,

sehingga diakhir pembelajaran peserta didik dapat menarik kesimpulan dari

materi yang telah dipelajari.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Lindawati (2011), pembelajaran berbasis

inkuiri dapat meningkatan kemampuan komunikasi matematis peserta didik.
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Langkah-langkah yang terdapat dalam pembelajaran inkuiri akan memberikan

peluang kepada peserta didik untuk dapat mengkomunikasikan hal-hal yang telah

dipahaminya dari apa yang ada dalam pemikirannya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi ditemukan identifikasi masalah sebagai

berikut:

1. Kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas VII di SMP Negeri 6

Metro masih relatif rendah.

2. Keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran masih kurang maksimal

karena guru berperan dominan dan informasi hanya berjalan satu arah yaitu

dari guru ke peserta didik sehingga peserta didik cenderung pasif dalam

pembelajaran.

3. LKPD yang digunakan di SMP Negeri 6 Metro masih LKPD yang berasal

dari penerbit yang isi dan tampilannya belum memfasilitasi peserta didik

untuk membantu guru dalam proses belajar bermakna serta mendukung

tercapainya tujuan pembelajaran matematika yang sesuai dengan tuntutan

kurikulum, karakteristik sasaran dan tuntutan kemampuan komunikasi

matematis.

C. Batasan Masalah

Karena keterbatasan tenaga, dana, dan waktu, maka tidak semua permasalahan di

pecahkan melalui penelitian pengembangan ini, oleh karena itu penelitian ini

dibatasi dan difokuskan pada pengembangan LKPD berbasis inkuiri untuk

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada

pengembangan ini adalah:

1. Bagaimanakah kevalidan lembar kerja peserta didik berbasis inkuiri untuk

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik?

2. Bagaimanakah kepraktisan lembar kerja peserta didik berbasis inkuri untuk

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik?

3. Bagaimanakah efektivitas pembelajaran matematika menggunakan lembar

kerja peserta didik berbasis inkuiri untuk meningkatkan kemampuan

komunikasi matematis peserta didik?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menghasilkan lembar kerja peserta didik berbasis inkuiri yang valid untuk

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik.

2. Menghasilkan lembar kerja peserta didik berbasis inkuiri yang praktis untuk

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik.

3. Menghasilkan lembar kerja peserta didik berbasis inkuiri yang efektif untuk

meningkatan kemampuan komunikasi matematis peserta didik.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi peserta didik

a. Lembar kerja peserta didik ini dapat digunakan oleh peserta didik sebagai

salah satu sumber belajar.
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b. Lembar kerja peserta didik ini diharapkan dapat meningkatkan

kemampuan komunikasi matematis peserta didik.

2. Bagi guru mata pelajaran

a. Lembar kerja peserta didik ini dapat digunakan sebagai salah satu

alternatif sumber belajar

b. Lembar kerja peserta didik ini akan mempermudah guru dalam

melaksanakan proses pembelajaran di kelas dan membimbing siswa

dalam mengkonstruk pengetahuannya.

3. Bagi sekolah

a. Meningkatkan kualitas pendidikan matematika dan sebagai alternatif

dalam menyajikan materi.

b. Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan dalam memilih ragam

inovasi pembelajaran untuk membuat dan mengembangkan LKPD sesuai

dengan situasi dan kondisi peserta didik serta potensi yang ada di

sekolah.

4. Bagi peneliti

Dapat memberikan pengalaman baru untuk mengembangkan LKPD berbasis

inkuiri sebagai bekal untuk pembelajaran matematika di sekolah.

5. Bagi peneliti lain

Dapat digunakan sebagai informasi dan referensi sebagai acuan untuk

mengadakan penelitian serupa.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Belajar

Pengertian secara psikologis belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu

perubahan  tingkah  laku  sebagai  hasil  dari  interaksi  dengan  lingkungannya

dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan

nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Belajar adalah suatu proses  usaha  yang

dilakukan sesorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya (Slameto, 2010:2). Belajar menurut Dimyati dan Mudjiono

(2006:295) adalah kegiatan individu memperoleh pengetahuan, prilaku dan

keterampilan dengan cara mengolah bahan belajar. Individu dalam belajar

menggunakan ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Menurut Hamalik (2009:27) belajar adalah modifikasi atau memperteguh

kelakuan  melalui  pengalaman. Menurut pengertian ini belajar merupakan suatu

proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya

mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu yakni mengalami.  Hasil belajar bukan

suatu penugasan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan. Sedangkan

menurut Gage (Sagala, 2011:13) belajar adalah sebagai suatu proses dimana

suatu organisme berubah prilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Dari  uraian
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di atas penulis menyimpulkan bahwa belajar merupakan kegiatan memperoleh

pengetahuan melalui latihan maupun pengalaman yang menghasilkan perubahan

tingkah laku suatu organisme.

Jenis teori belajar yang banyak mempengaruhi pemikiran tentang proses

pembelajaran dan pendidikan menurut Karwono (2010) adalah teori belajar

behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, dan humanistik. Dalam penelitian

melibatkan dua teori belajar sebagai landasan mengembangkan LKPD,

diantaranya:

1. Teori Belajar Behavioristik

Perubahan perilaku yang terjadi pada seseorang dapat diamati, diukur dan dinilai

secara konkret atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami

peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang

baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Para ahli yang banyak

berkarya dalam aliran ini antara lain: Thorndike, Wathson, Hull, Guthrie dan

Skinner. Behavioristik merupakan salah satu aliran yang memandang individu

hanya dari sisi fenomena jasmaniah, dan mengabaikan aspek-aspek mental.

Dengan kata lain, behavioristik tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat

dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih

refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai

individu. Beberapa hukum belajar yang dihasilkan dari behavioristik ini,

diantaranya Thorndike (Dahar, 2011:18) menyatakan bahwa menyatakan bahwa

perilaku dapat dipandang sebagai suatu respon terhadap stimulus-stimulus dalam

lingkungan. Hukum pengaruh atau law of effect yang dikemukan oleh Thorndike

yaitu jika suatu tindakan diikuti oleh suatu perubahan yang memuaskan dalam
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lingkungan, kemungkinan tindakan itu diulangi dalam situasi yang mirip akan

meningkat. Sebaliknya, jika suatu perilaku diikuti oleh suatu perubahan yang

tidak memuaskan dalam lingkungan, kemungkinan perilaku itu diulangi akan

menurun. Jadi, konsekuensi perilaku seseorang pada suatu waktu memegang

peranan penting dalam menentukan perilaku orang itu selanjutnya.

Teori belajar behavioristik menyebutkan bahwa perubahan terjadi melalui

rangsangan (stimulans) yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif (respon)

berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulans yang dimaksud adalah

lingkungan belajar, baik yang internal maupun eksternal yang menjadi penyebab

belajar. Sedangkan respons adalah akibat atau dampak, berupa reaksi fisik

terhadap stimulans. Penguatan ikatan, assosiasi, sifat dan kecenderungan perilaku

stimulus-respon merupakan proses yang terjadi pada kegiatan belajar. Program-

program pembelajaran seperti teaching machine, pembelajaran berprogram,

modul dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep

stimulus-respons serta mementingkan faktor-faktor penguat (reinforcement),

merupakan program pembelajaran yang menerapkan teori belajar yang

dikemukakan Skinner (Aristwn, 2014). Adapun ciri dari rumpun teori belajar

behavioristik adalah:

a. mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil.

b. lebih bersifat mekanistis.

c. menekankan pentingnya latihan.

d. mementingkan pembentukan reaksi atau respon.

e. menekankan peranan lingkungan dalam proses pembelajaran.
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Prinsip-prinsip belajar menurut Skinner (Goeh, 2008) adalah:

a. Hasil belajar harus segera diberitahukan pada peserta didik jika salah

dibetulkan, jika benar diberi penguat.

b. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Materi pelajaran

disusun dengan sistem modul.

c. Dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri, tidak

digunakan hukuman. Untuk itu lingkungan perlu diubah untuk menghindari

hukuman.

d. Tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah dan sebaiknya hadiah

diberikan dengan digunakannya jadwal variable ratio reinforcer.

e. Dalam pembelajaran digunakan shapping.

Para guru yang menggunakan paradigma behavioristik akan menyusun bahan

pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang harus

dikuasai peserta didik disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak banyak

memberi ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh baik

dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Bahan pelajaran disusun secara

hierarki dari yang sederhana sampai pada yang kompleks.

Penekanan teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku setelah terjadi proses

belajar dalam diri peserta didik, selaras dengan hasil yang diharapkan dari

penerapan teori behavioristik ini, yaitu terbentuknya suatu perilaku yang

diinginkan. Perilaku yang diinginkan mendapat penguatan positif dan perilaku

yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif. Evaluasi atau penilaian

didasari atas perilaku yang tampak. Meskipun demikian, pada behavioristik proses

pembelajaran peserta didik berpusat pada guru, bersifat mekanistik, dan hanya
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berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Namun dengan

penggunaan LKPD yang berbasis inkuiri, pembelajaran akan berpusat pada

kegiatan peserta didik, sedangkan guru hanya menjadi pembimbing yang

memfasilitasi kegiatan pembelajaran.

2. Teori Pembelajaran Konstruktivistik

Pandangan tentang belajar menurut aliran konstruktivistik merupakan pandangan

terbaru dimana pengetahuan akan dibangun sendiri oleh peserta didik berdasarkan

pengetahuan yang ada pada mereka. Teori konstruktivistik juga mempunyai

pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan pada proses daripada hasil.

Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara

dan stategi dalam belajar juga dinilai penting. Dalam proses belajar, hasil belajar,

cara belajar, dan strategi belajar akan mempengaruhi perkembangan tata pikir dan

skema berpikir seseorang. Sebagai upaya memperoleh pemahaman atau

membangun pemahaman atau pengetahuan, peserta didik mengkonstruksi atau

membangun pemahamannya terhadap fenomena yang ditemui dengan

menggunakan pengalaman, struktur kognitif, dan keyakinan yang dimiliki.

Dengan demikian, belajar menurut teori konstruktivistik bukanlah sekedar

menghafal, akan tetapi proses mengkontruksi pengetahuan melalui pengalaman.

Adapun pengetahuan yang diperoleh melalui proses mengkonstruksi pengetahuan

itu oleh setiap individu akan memberikan makna mendalaman atau lebih dikuasai

dan lebih lama tersimpan/diingat dalam setiap individu. Para ahli yang

mendukung aliran ini, antara lain Jean Piaget, Jhon Dewey, Bruner dan Vigotsky.

Vygotsky (Danoebroto, 2015), memfokuskan pembelajaran kontruktivistik lebih

pada aspek sosial pembelajaran. Vygotsky percaya bahwa interaksi sosial dengan
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orang lain mendorong terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan

intelektual khususnya kognitif pembelajar. Kemajuan perkembangan intelektual

khususnya kognitif peserta didik diperoleh sebagai hasil dari interaksi sosial

dengan orang lain. Orang lain di sini tidak selalu orang tua, melainkan bisa orang

dewasa lain atau bahkan teman sebaya yang lebih memahami tentang sesuatu hal.

Kaitannya dengan pembelajaran matematika, maka kemampuan matematika

peserta didik akan berkembang melalui interaksinya dengan orang lain yang

menguasai matematika dengan lebih baik.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa hakikat pembelajaran matematika

menurut pendekatan konstruktivistik adalah pengetahuan tidak dapat dipindahkan

begitu saja dari pikiran guru ke pikiran peserta didik, artinya bahwa peserta didik

harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan

kematangan kognitif yang dimilikinya. Ada beberapa konsep penting dalam teori

Vygotsky, Danoebroto (2015) juga menyebutkan bahwa pendapat Vygotsky yang

melibatkan pembelajaran matematika, yaitu tentang perlu adanya sumber belajar

lain untuk memudahkan peserta didik dalam belajar matematika serta materi

matematika yang sesuai dengan kapasitas peserta didik diberi istilah More

Knowledgable Other (MKO) atau orang lain yang lebih tahu dan Zone of

Proximal Development (ZPD) atau zona perkembangan terdekat. MKO mengacu

kepada siapa saja yang memiliki pemahaman yang lebih baik atau tingkat

kemampuan lebih tinggi dari peserta didik, pemahaman yang lebih baik ini

sehubungan dengan tugas tertentu, proses, atau konsep yang sedang dipelajari

oleh peserta didik. MKO biasanya dianggap sebagai seorang guru, pelatih, atau
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orang dewasa yang lebih tua, tetapi MKO juga bisa menjadi teman sebaya, orang

yang lebih muda, atau bahkan komputer atau media belajar lainnya.

Menurut Vygotsky (Danoebroto, 2015), pembelajaran terjadi di Zone of Proximal

Development (ZPD) yaitu jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan

tugas di bawah bimbingan orang dewasa dan atau dengan kolaborasi teman

sebaya dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan peserta didik.

Kaitannya dalam pembelajaran matematika adalah ZPD dapat berguna dalam

menjembatani antara berpikir konkrit dan berpikir abstrak. Pada umumnya peserta

didik mengalami kesulitan dalam memahami matematika yang abstrak,

kemampuan tersebut dapat didorong melalui interaksi sosial melalui ZPD.

Paparan di atas menegaskan bahwa ternyata teori Vygotsky berpotensial terhadap

peningkatan pengetahuan matematika pada diri peserta didik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengacu pada teori

Vigotsky, karena pandangan Vigotsky memiliki implikasi dalam pendidikan

khususnya pembelajaran matematika yaitu bahwa pembelajaran terjadi melalui

interaksi sosial dengan pembelajar dan teman sejawat. Pandangan Vigotsky akan

menjadi dasar bagi peneliti dalam menyusun konten dan langkah-langkah

kegiatan pembelajaran pada LKPD. Sedangkan penerapan teori pembelajaran

matematika dengan aliran behavioristik berdasarkan pandangan Skinner akan

digunakan sebagai dasar pada sistematika penyusunan LKPD.
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B. Inkuiri (Inquiry)

1. Pengertian Inkuiri

Model inkuiri merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang berpusat

pada peserta didik (student centered approach) (Sanjaya, 2009:196). Djamarah

(2010:19), model inkuiri adalah belajar mencari dan menemukan sendiri. Dalam

sistem belajar mengajar ini guru menyajikan bahan pelajaran tidak hanya dalam

bentuk yang final, tetapi anak didik diberi peluang untuk mencari dan menemukan

sendiri. Pembelajaran seperti ini akan lebih mudah dihafal dan ingat, mudah

ditransfer untuk memecahkan masalah. Pengetahuan dan kecakapan anak didik

bersangkutan lebih jauh dapat menumbuhkan motivasi instrinsik karena anak

didik merasa puas atas penemuannya sendiri.

Trowbridge dan Bybee (Mustachfidoh dkk, 2013:2), inkuiri merupakan suatu

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kelompok-kelompok peserta didik

dihadapkan pada suatu persoalan atau mencari jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan melalui suatu prosedur yang telah direncanakan secara jelas. Dalam

inkuiri guru tidak tidak melepas begitu saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

peserta didik. Guru harus memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peserta

didik dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehingga peserta didik yang berpikir

lambat atau peserta didik yang mempunyai intelegensi rendah tetap mampu

mengikuti kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan dan peserta didik

mempunyai kemampuan berpikir tinggi tidak memonopoli kegiatan (Meidawati,

2014:3). Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa inkuiri adalah suatu

rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan

peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis,
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analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh

percaya diri.

2. Karakteristik Inkuiri

Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama inkuiri (Sanjaya, 2009):

a. Inkuiri menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk

mencari dan menemukan, artinya peserta didik jadikan subjek belajar.

b. Seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan

menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan. Inkuiri ini

menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator, bukan sebagai sumber

belajar yang menjelaskan saja.

c. Tujuan dari penggunaan inkuiri adalah mengembangkan kemampuan berpikir

secara sistematis, logis dan kritis atau mengembangkan kemampuan

intelektual sebagai bagian proses mental.

3. Langkah-langkah Inkuiri

Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan inkuiri menurut

Sanjaya (2009:202), adalah sebagai berikut:

a. Orientasi, guru melakukan langkah untuk membina suasana atau iklim

pembelajaran yang kondusif.

b. Merumuskan masalah, merupakan langkah membawa peserta didik kepada

suatu persoalan. Persoalan yag disajikan adalah persoalan yang menantang

peserta didik untuk memecahkan suatu masalah (soal).

c. Merumuskan hipotesis, guru mengajukan berbagai pertanyaan yang bisa

mendorong peserta didik supaya dapat merumuskan jawaban sementara atau

perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji.
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d. Mengumpulkan data, aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk

menguji hipotesis yang diajukan.

e. Menguji hipotesis, menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai

dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data.

f. Merumuskan kesimpulan, mendeskripsikan temuan yang diperoleh

berdasarkan hasil pengujian hipotesis.

Sedangkan menurut Djamarah (2010:19), langkah-langkah inkuiri sebagai berikut:

a. Simulation. Guru mulai bertanya dengan mengajukan persoalan atau

menyuruh peserta didik membaca dan mendengarkan uraian yang memuat

masalah.

b. Problem statement. Anak didik diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai

permasalahan. Sebagian besar memilihnya yang dipandang paling menarik

dan fleksibel untuk dipecahkan. Permasalahan yang dipilih itu selanjutnya

harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis, yakni pernyataan

(statement) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan.

c. Data Collection. Untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar

tidaknya hipotesis ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk

mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literature,

mengamati, objek, wawacara dengan nara sumber, melakukan uji coba sendiri

dan sebagainya.

d. Data Processing. Semua informasi hasil bacaan, wawancara, observasi, dan

sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila

perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan

tertentu.
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e. Verification atau pembuktian. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran, atau

informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terlebih

dahulu itu kemudian dicek, apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau

tidak.

f. Generalization. Tahap selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi tadi, anak

didik belajar menarik kesimpulan atau generalisasi tertentu.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dalam penelitian langkah-langkah inkuiri

yang digunakan, yaitu: orientasi masalah, merumuskan masalah, membuat

hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis dan menarik kesimpulan.

4. Kelebihan dan Kekurangan Inkuiri

Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari inkuiri:

Tabel 2.1 Kelebihan dan Kekurangan Inkuiri.

No Kelebihan No. Kekurangan
1. Peserta didik memproleh

pengetahuan yang bersifat
penyelidikan karena terlibat langsung
dalam proses penemuan

1. Tidak efisen, khusunya untuk
mengajar peserta didik yang
berjumlah besar, sehingga banyak
waktu yang dihabiskan untuk
membantu seseorang peserta didik
dalam menemukan teori-teori
tertentu.

2. Belajar melalui inkuiri bisa
memperpanjang proses ingatan,
pengetahuan yang diperoleh dari hasil
pemikiran sendiri pun lebih mudah
diingat.

2. Harapan-harapan dalam pembelajaran
inkuiri dapat terganggu oleh peserta
didik dan guru yang telah terbiasa
dengan penagajaran tradisonal

3. Peserta didik dapat memahami
konsep-konsep dan ide-ide dengan
baik dan pengajaran lebih berpusat
pada peserta didik.

3. Dalam bidang sains membutuhkan
banyak fasilitas untuk menguji ide-
ide

4. Peserta didik memiliki keyakinan
atau harapan dapat menyelesaikan
tugasnya secara mandiri berdasarkan
pengalaman penemuannya.

4. Bagi guru yang terbiasa dengan
menggunakan metode ceramah atau
konvensional cukup sulit untuk
diterapkan.

5. Menghindarkan peserta didik dari
belajar hafalan. Pembelajaran inkuiri
menekankan kepada peserta didik
untuk menemukan makna dari
lingkungan sekelilingnya.

5. Lebih menekankan pada penguasan
kognitif serta mengabaikan aspek
keterampilan, nilai, dan sikap.

Sumber: Putra (2013:104)



21

C. Lembar Kerja Peserta Didik

1. Pengertian LKPD

Peserta didik sangat membutuhkan sumber belajar yang dapat mempermudah

mereka menerima materi dan informasi yang menarik sehingga dapat

meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Sumber belajar yang dapat

dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran salah

satunya adalah lembar kerja peserta didik (LKPD). LKPD merupakan salah satu

bahan ajar yang penting untuk tercapainya keberhasilan dalam pembelajaran.

Damayanti, dkk (2013:58), LKPD yaitu materi ajar yang sudah dikemas

sedemikian rupa, sehingga peserta didik diharapkan dapat mempelajari materi ajar

tersebut secara mandiri. Menurut Majid (2007:176) LKPD merupakan lembaran-

lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik, lembar kegiatan

biasanya juga dilengkapi dengan petunjuk atau langkah-langkah untuk

menyelesaikan suatu tugas. Tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan

harus jelas kompetensi dasar yang akan dicapainya. Keuntungan adanya lembar

kerja peserta didik adalah memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran

peserta didik akan belajar secara mandiri dan belajar memahami serta

menjalankan suatu tugas tertulis.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa LKPD merupakan suatu

bentuk bahan ajar yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan

kegiatan belajar di kelas. Dimana LKPD berisi petunjuk 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 kompetennsi dasar yang harus dicapai setiap pendidik.
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2. Fungsi dan Tujuan LKPD

Menurut Prastowo (2012:205), ada empat fungsi dari LKPD yaitu:

a. Meminimalkan peran pendidik tetapi dapat mengaktifkan peran pesertadidik.

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:

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.

3. Macam-Macam LKPD

Menurut Trianto (2011:222) LKPD dapat berupa panduan untuk latihan

pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua

aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi. 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

(2012:24), jika dilihat dari segi tujuan disusunnya LKPD, maka LKPD dapat

dibagi menjadi lima macam bentuk yaitu:

a. LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep.

b. LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan

berbagai konsep yang telah ditemukan.
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c. LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar.

d. LKPD yang berfungsi sebagai penguatan.

e. LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum.

4. Syarat-Syarat Penyusunan LKPD

Syarat-syarat penyusun LKPD yang harus dipenuhi agar LKPD dikatakan baik

menurut Rohaeti, dkk (2009:3) adalah:

a. Syarat- syarat didaktik mengatur tentang penggunaan LKPD yang bersifat

universal dapat digunakan dengan baik untuk peserta didik yang lamban atau

yang pandai. LKPD lebih menekankan pada proses untuk menemukan

konsep, dan yang terpenting dalam LKPD ada variasi stimulus melalui

berbagai media dan kegiatan peserta didik. LKPD diharapkan mengutamakan

pada pengembangan kemampuan. komunikasi sosial, emosional, moral, dan

estetika. Pengalaman belajar yang dialami peserta didik ditentukan oleh

tujuan pengembangan pribadi peserta didik.

b. Syarat konstruksi berhubungan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat,

kosakata, tingkat kesukaran, dan kejelasan dalam LKPD.

c. Syarat teknis menekankan pada tulisan, gambar, penampilan dalam LKPD.

5. Komponen-Komponen dalam LKPD

Dalam penyusunan dan mengembangkan LKPD, tentu kita harus mengetahui dan

memahami komponen-komponen yang ada dalam LKPD. Prastowo (2012:215),

menyatakan bahwa struktur LKPD terdiri atas enam komponen yaitu:

a. Judul.

b. Petunjuk belajar.

c. Kompetensi yang akan dicapai.
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d. Informasi pendukung.

e. Tugas-tugas dan langkah-langkah kerja.

f. Penilaian.

Menurut Trianto (2011:223), menyatakan bahwa komponen-komponen LKPD

meliputi:

a. Judul eksperimen.

b. Teori singkat tentang materi.

c. Alat dan bahan.

d. Prosedur eksperimen.

e. Data pengamatan serta pertanyaan dan kesimpulan untuk bahan diskusi.

Berdasarkan pendapat di atas, adapun komponen-komponen dari LKPD yang

akan dikembangkan yaitu:

a. Halaman muka/cover.

b. Petunjuk Belajar, langkah bagi peserta didik untuk mempelajari LKPD.

c. Kompetensi yang akan di capai, berisi kompetensi dasar, indikator

pencapaian dan tujuan pembelajaran yang akan di capai.

d. Lembar Kegiatan, berisi beberapa langkah prosedural cara pelaksanaan

kegiatan tertentu yang harus dilakukan peserta didik berkaiatan dengan

praktik.

e. Latihan-latihan, suatu bentuk tugas yang diberikan kepada peserta didik untuk

melatih kemampuan yang diukur setelah mempelajari LKPD.

f. Evaluasi, berisi sejumlah pertanyaan yang ditunjukan kepada peserta didik

untuk mengukur kemampuan yang diukur setelah mengikuti proses

pembelajaran.



25

6. Kualitas LKPD

Akker (1999), 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 beberapa

kriteria penilaian sebagai berikut:

a. Validitas LKPD

Akker (1999), 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). Artinya validitas mengacu pada sejauh mana rancangan

intervensi didasarkan pada materi atau pengetahuan (validitas isi) dan semua

komponen harus secara konsisten dihubungkan satu sama lain (validitas

konstruk). Jika LKPD memenuhi semua pernyataan di atas, maka LKPD dapat

dikatakan valid. Dalam penelitian ini, validator akan memberikan penilaian

terhadap LKPD yang akan dikembangkan. Apabila memenuhi semua pernyatan di

atas, maka hasil penelian validator menyatakan bahwa LKPD layak digunakan

dengan revisi atau tanpa revisi didasarkan pada landasan teoritik yang kuat.

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.
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b. Kepraktisan LKPD

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 lainnya)

mempertimbangkan intervensi dapat digunakan dan disukai dalam kondisi

normal. Menurut Nieveen (1999), 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

apakah praktisi atau ahli menyatakan bahwa LKPD yang dikembangkan dapat

diterapkan dan apakah LKPD yang dikembangkan benar-benar dapat diterapkan

di lapangan. Pendapat Suryadi (Futriyana, 2012), menyatakan bahwa indikator

kepraktisan bahan ajar, yaitu:

1) Sintaks pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik.

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

dicantumkan dalam LKPD.

3) Respon peserta didik/guru terhadap pembelajaran yang dilaksanakan

baik/positif.

Berdasarkan beberapa uraian tentang kepraktisan LKPD, maka dalam penelitian

ini LKPD dikatakan praktis, jika para responden menyatakan bahwa LKPD dapat

digunakan dalam pembelajaran yang ditunjukan oleh hasil angket respon peserta

didik dan penilaian oleh guru.
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c. Efektivitas LKPD

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

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

konsisten dengan tujuan yang dimaksud. Efektivitas suatu LKPD biasanya dilihat

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

Menurut Akker (1999) ada dua aspek efektivitas yang harus dipenuhi oleh suatu

LKPD, yaitu:

1) Ahli dan praktisi berdasarkan pengalamannya menyatakan bahwa LKPD

tersebut efektif.

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.

Dalam penelitian dan pengembangan ini diukur efektivitas LKPD ditinjau dari

hasil tes kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang dicapai.

D. Komunikasi Matematis

Kata komunikasi berasal dari kata communication yang dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2005) disebutkan bahwa komunikasi merupakan

pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga

pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi secara konseptual yaitu

memberitahukan dan menyebarkan berita, pengetahuan, pikiran-pikiran dan nilai-

nilai dengan maksud untuk menggugah partisipasi agar hal-hal yang diberitahukan
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menjadi milik bersama. Secara umum, matematika dalam ruang lingkup

komunikasi mencakup keterampilan atau kemampuan menulis, membaca,

discussing and assessing, dan wacana (discourse). Komunikasi matematis adalah

cara untuk menyampaiakan ide-ide pemecahan masalah, strategi maupun solusi

matematika baik secara tertulis maupun lisan (Pratiwi, 2012).

Menurut Astuti (2015), kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan

peserta didik untuk mempresentasikan permasalahan atau ide dalam matematika

dengan menggunakan benda nyata, gambar, grafik, atau tabel, serta dapat

menggunakan simbol-simbol matematika. Sedangkan menurut Subekti, Untari,

dan Muhammad (2015), kemampuan komunikasi matematis merupakan proses

penyampaian ide matematis baik secara lisan maupun tertulis sehingga orang lain

dapat memahaminya. Berdasarkan uraian di atas, komunikasi matematis adalah

suatu kemampuan peserta didik dalam menyampaikan ide-ide pemecahan

masalah, konsep, rumus, dan solusi dari matematika baik secara lisan maupun

tulisan. Komunikasi tertulis dapat berupa penggunaan kata-kata, gambar, tabel,

dan sebagainya yang menggambarkan proses berpikir peserta didik. Komunikasi

tertulis juga dapat berupa uraian pemecahan masalah atau pembuktian matematika

yang menggambarkan kemampuan peserta didik dalam mengorganisasi berbagai

konsep untuk menyelesaiakan masalah. Sedangkan komunikasi lisan atau verbal

dapat berupa pengungkapan dan penjelasan verbal suatu gagasan matematika.

Komunikasi lisan dapat terjadi melalui interaksi antar peserta didik, misalnya

dalam pembelajaran dengan setting diskusi kelompok (Komariyatiningsih, 2012).

Pada penelitian ini, kemampuan komunikasi matematis dibatasi pada komunikasi

matematis secara tertulis.
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Menurut Sumarmo (2012), kemampuan komunikasi matematis merupakan

kemampuan yang dapat menyertakan dan memuat berbagai kesempatan untuk

berkomunikasi dalam bentuk:

1. Merefleksikan 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, atau bentuk aljabar.

3. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika.

4. Mendengarkan berdiskusi dan menulis tentang matematika.

5. Membaca dengan pemahaman suatu presentasi tertulis dan menyusun

pertanyaan yang relevan.

6. Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan

generalisasi.

Menurut NCTM (2000) kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan:

1. Mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan dan

mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara visual.

2. Memahami, menginterprestasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis baik

secara lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual lainnya.

3. Dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika dan struktur-

struktur untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan hubungan-hubungan

dengan model-model situasi.

Sedangkan menurut Satriawati (Azizah, 2011), Indikator kemampuan komunikasi

matematis, yaitu:

1. Drawing, kemampuan menyatakan ide matematika ke dalam bentuk gambar,

diagram, tabel dan sebaliknya.
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2. Mathematical Expression, mengekspresikan konsep matematika dengan

menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika.

3. Written Texts, memberikan penjelasan ide dengan bahasa sendiri, dan

membuat model matematika dengan menggunakan tulisan dan aljabar.

Dalam penelitian, untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis, peserta

didik diberi tes berupa soal-soal tentang materi yang diajarkan, dengan mengacu

kepada pendapat Satriawati (Azizah, 2011).

E. Keterkaitan Antara Inkuiri dengan Kemampuan Komunikasi Matematis

Kemampuan komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan yang harus

dikuasai oleh peserta didik pada pembelajaran matematika. Pada dasarnya

kemampuan komunikasi matematis sudah dimiliki peserta didik. Namun,

kemampuan tersebut tidak akan berkembang apabila pembelajaran matematika

yang berlangsung di lapangan hanya sekedar penyampaian materi oleh guru. Hal

yang harus dilakukan oleh guru adalah memilih suatu kegiatan pembelajaran

matematika yang melibatkan peserta didik dalam pembelajarannya. Inkuiri

merupakan suatu yang dapat memberikan peluang kepada peserta didik untuk

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis melalui langkah-langkah pada

inkuiri. Langkah-langkah dalam inkuiri, yaitu orientasi masalah, merumuskan

masalah, membuat hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis dan menarik

kesimpulan.

Orientasi masalah, dilaksanakan untuk memunculkan ketertarikan peserta didik

terhadap pembelajaran (creates interest), memberikan motivasi, membangkitkan

keingintahuan (generates curiosity), dan membangun informasi baru dengan
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pengetahuan sebelumnya (prior knowledge). Langkah ini melatih peserta didik

untuk menstimulus peserta didik apa yang akan mereka pelajari sebelum masuk

ke dalam materi. Kemudian merumuskan masalah kepada masing-masing

kelompok untuk menarik perhatian peserta didik. Pada tahap ini peserta didik

dituntut untuk mendeteksi (mengenali dan memahami) serta menangggapi suatu

masalah, atau peserta didik tersebut harus memiliki kemampuan untuk

mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal sehingga tidak terjadi

kesalahan pahaman. Langkah ini berkaitan dengan salah satu indikator

kemampuan komunikasi matematis, yaitu ekspresi matematika (mathematical

expression).

Membuat hipotesis. Tahap membuat hipotesis memberikan kesempatan pada

peserta didik menentukan dugaan/hipotesis yang relevan dengan permasalahan

yang disajikan. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk

menyampaikan pendapat dalam membentuk hipotesis. Mengumpulkan data. Pada

tahap mengumpulkan data peserta didik dimotivasi supaya membaca buku atau

sumber lain untuk mendapatkan informasi pendukung. Peserta didik mengamati

dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari sumber atau objek yang

diamati serta mengonstruksi pengetahuan yang dimiliki sebelumnya untuk

memperkuat data dalam menemukan suatu pengetahuan yang baru. Pada tahap ini

peserta didik akan mampu untuk menemukan konsep matematika dari hasil

analisis data yang diperolehnya. Selain itu peserta didik  juga diberikan

kesempatan untuk menyatakan ide matematika ke dalam bentuk gambar, diagram,

tabel dan sebaliknya. Hal ini berkaitan dengan indikator kemampuan komunikasi

matematis, yaitu menggambar (drawing).
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Menguji hipotesis. Pada tahap menguji hipotesis peserta didik diberikan

kesempatan kepada setiap kelompok untuk memberikan penjelasan ide dengan

bahasa sendiri dan membuat model situasi matematika dengan menggunakan

tulisan dan aljabar. Hal ini berkaitan dengan indikator kemampuan komunikasi

matematis, yaitu menulis (written text). Selanjutnya, langkah terakhir adalah

menarik kesimpulan. Pada tahap menarik kesimpulan peserta didik diarahkan

untuk mampu melaporkan hasil temuannya, merefleksi apa yang telah dipelajari,

hingga mengonsolidasikan pengetahuannya. Berdasarkan uraian di atas, maka

dengan peserta didik mengerjakan LKPD berbasis inkuiri maka terdapat proses-

proses pembelajaran yang memberikan peluang bagi peserta didik untuk

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis.

F. Definisi Operasional

Berikut merupakan beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara operasioanl

dengan maksud agar tidak terjadi kesalahan penafsiran:

1. Lembar kerja peserta didik berbasis inkuiri adalah bahan ajar cetak berupa

lembaran-lembaran yang memuat panduan kegiatan belajar peserta didik

dengan sintaks pembelajaran inkuiri yang menekankan peserta didik untuk

aktif mengadakan percobaan atau penemuan sendiri sebelum membuat

kesimpulan dari yang telah dipelajarinya. Langkah-langkah pembelajaran

yang harus dilakukan peserta didk antara lain merumuskan masalah,

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, merumuskan

kesimpulan.
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2. Kemampuan komunikasi matematis.

Kemampuan sesorang untuk menyatakan gagasan atau ide matematika ke

dalam bentuk simbol, gambar, tabel, grafik, atau diagram dan sebaliknya,

untuk memperjelas suatu keadaan atau masalah. Pemecahan masalah yang

biasanya sulit dipahami dapat diubah dengan bahasa yang lebih sederhana dan

mudah dipahami.

G. Kerangka Berpikir

Pengembangan LKPD ini berawal dari adanya suatu masalah yang terdapat pada

peserta didik khusunya peserta didik kelas VII SMP Negeri 6 Metro, terkait

dengan masalah yang diperoleh berdasarkan observasi, yaitu rendahnya

kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang disebabkan oleh model

pembelajaran yang digunakan guru di kelas serta LKPD yang digunakan guru

pada saat pembelajaran yang dapat dikatakan kurang memfasilitasi kebutuhan

peserta didik. Dalam hal ini kebutuhan yang diperlukan peserta didik yaitu

kemampuan komunikasi matematis. Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang

telah dilakukan oleh sejumlah orang, pembelajaran dengan menggunakan LKPD

dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dialami peserta didik terkait aspek

kognitif, afektif maupun psikomotorik. Seperti meningkatkan hasil belajar,

aktivitas, representasi peserta didik dan sebagainya. Berdasarkan beberapa fakta

tersebut diperoleh kesimpulan bahwa LKPD dapat menyelesaikan beberapa

masalah yang dialami peserta didik yang terjadi pada saat pembelajaran. Maka

dari itu perlu dikembangkan LKPD dengan harapan dapat menyelesaikan masalah

yang dialami peserta didik kelas VII SMP Negeri 6 Metro.
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Dalam LKPD terdapat komponen-komponen seperti petunjuk belajar, berisi

langkah-langkah bagi peserta didik untuk menggunakan LKPD. Lembar kegiatan,

berisi beberapa langkah prosedural cara pelaksanaan kegiatan tertentu yang harus

dilakukan peserta didik berkaiatan dengan praktik. Latihan-latihan, suatu bentuk

tugas yang diberikan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan yang diukur

setelah mempelajari LKPD. Evaluasi, berisi sejumlah pertanyaan yang ditunjukan

kepada peserta didik untuk mengukur kemampuan yang diukur setelah mengikuti

proses pembelajaran. Komponen-komponen yang terdapat dalam LKPD seperti

mengamati, terukur, dan terobservasi merupakan suatu ciri dari teori belajar

behavioristik. Teori behavioristik memandang manusia sebagai organisme yang

pasif, yang dikuasi oleh stimulus-stimulus yang ada di lingkungannya. Pada

dasarnya, manusia dapat dikontrol tingkah lakunya dengan mengontrol stimulus-

stimulus yang ada dalam lingkungan. Maka dari itu digunakan teori behavioristik

sebagai landasan untuk mengembangkan LKPD.

Kemudian untuk mengatasi masalah rendahnya kemampuan komunikasi

matematis peserta didik VII SMP Negeri 6 Metro, maka dipilihlah suatu model

pembelajaran berbasis inkuiri. Inkuiri merupakan suatu pembelajaran yang

berpusat pada peserta didik, kelompok-kelompok peserta didik dihadapkan pada

suatu persoalan atau mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan melalui suatu

prosedur yang telah direncanakan secara jelas. Inkuiri dipilih karena berdasarkan

hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang, diperoleh kesimpulan bahwa

dengan model pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan kemampuan komunikasi

matematis melalui langkah-langkah yang terdapat dalam inkuiri.
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Langkah-langkah inkuiri, yaitu orientasi masalah yang dilaksanakan untuk

memunculkan ketertarikan peserta didik terhadap pembelajaran (creates interest),

memberikan motivasi, membangitkan keingintahuan (generates curiosity), dan

membangun informasi baru dengan pengetahuan sebelumnya (prior knowledge).

Langkah ini melatih peserta didik untuk menstimulus peserta didik apa yang akan

mereka pelajari sebelum masuk ke dalam materi. Merumuskan masalah kepada

masing-masing kelompok untuk menarik perhatian peserta didik. Dalam tahap ini

peserta didik dituntut untuk mendeteksi (mengenali dan memahami) serta

menangggapi suatu masalah, atau peserta didik tersebut harus memiliki

kemampuan untuk mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal

sehingga tidak terjadi kesalahan pahaman.

Membuat hipotesis. Tahap membuat hipotesis memberikan kesempatan pada

peserta didik menentukan dugaan/hipotesis yang relevan dengan permasalahan

yang disajikan. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk

menyampaikan pendapat dalam membentuk hipotesis. Mengumpulkan data. Pada

tahap mengumpulkan data peserta didik dimotivasi supaya membaca buku atau

sumber lain untuk mendapatkan informasi pendukung. Peserta didik mengamati

dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari sumber atau objek yang

diamati serta mengonstruksi pengetahuan yang dimiliki sebelumnya untuk

memperkuat data dalam menemukan suatu pengetahuan yang baru. Sehingga

peserta didik akan mampu untuk menemukan konsep matematika dari hasil

analisis data yang diperolehnya.



36

Menguji hipotesis. Pada tahap menguji hipotesis peserta didik diberikan

kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyampaikan hasil pengolahan data

yang terkumpul dengan menggunakan bahasa matematika, yakni dengan gambar,

grafik, tabel, maupun secara aljabar. Langkah terakhir adalah menarik

kesimpulan. Pada tahap menarik kesimpulan, peserta didik diarahkan untuk

mampu melaporkan hasil temuannya, merefleksi apa yang telah dipelajari, hingga

mengonsolidasikan pengetahuannya. Berdasarkan uraian di atas, maka dengan

peserta didik mengerjakan LKPD berbasis inkuiri maka terdapat proses-proses

pembelajaran yang memberikan peluang bagi peserta didik untuk meningkatkan

kemampuan komunikasi matematis.
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and

Development) yang mengacu pada prosedur pengembangan Gall, dkk (2003).

Dalam penelitian dan pengembangan ini produk yang dikembangkan adalah

LKPD berbasis inkuiri untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis

peserta didik.

B. Tempat, Waktu, dan Subjek Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 6 Metro pada semester ganjil

tahun pelajaran 2017/2018. Subjek dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa

tahap berikut.

1. Subjek Pengumpulan Informasi

Pada pengumpulan informasi dilakukan beberapa langkah sebagai analisis

kebutuhan lembar kerja peserta didik yaitu observasi, dan wawancara. Subjek

pada saat observasi adalah peserta didik kelas VII-3 SMP Negeri 6 Metro. Subjek

pada saat wawancara adalah salah satu orang guru yang mengajar matematika di

kelas VII SMP Negeri 6 Matro, yaitu Ibu Sri Wuryani, S.Pd.
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2. Subjek Uji Coba Lapangan Utama

Subjek uji coba lapangan utama pada penelitian ini adalah peserta didik kelas VII-

3 semester ganjil di SMP Negeri 6 Metro.

C. Prosedur Penelitian

Ada 10 tahapan dari model pengembangan Gall, dkk (2003), yaitu:

1. Pengumpulan Informasi

2. Perencanaan.

3. Pengembangan Bentuk Awal Produk.

4. Uji Coba Lapangan Awal.

5. Revisi Produk Hasil Uji Coba Lapangan Awal.

6. Uji Coba Lapangan Utama.

7. Revisi Produk Uji Coba Lapangan Utama.

8. Uji Pelaksanaan Lapangan.

9. Penyempurnaan Produk Akhir.

10. Diseminasi dan Implementasi.

Namun, pada penelitian dan pengembangan ini hanya pada tahap ke 7, karena

keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Langkah-langkah pengembangan produk

dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengumpulan Informasi

Langkah awal dalam melakukan pengumpulan informasi adalah melakukan

observasi terhadap bahan ajar yang digunakan guru di kelas VII. Wawancara

dilakukan dengan guru tersebut terkait dengan hasil observasi agar hasil

pengamatan yang diperoleh lebih akurat dan memperjelas beberapa hal mengenai

kebutuhan LKPD dalam pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah
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mengumpulkan buku teks kurikulum 2013 dan LKPD yang digunakan guru saat

mengajar kemudian mengkaji buku-buku tersebut dan penelitian yang relevan

sebagai acuan penyusunan LKPD. Analisis terhadap kompetensi inti dan

kompetensi dasar matematika, silabus matematika kelas VII, indikator

kemampuan komunikasi matematis dilakukan sebagai bahan pertimbangan

penyusunan materi dan evaluasi.

b) Perencanaan

Setelah melakukan pengumpulan informasi, kemudian dilanjutkan dengan

merencanakan penelitian. Perencanaan penelitian R&D meliputi memperkirakan

dana, tenaga dan waktu.

c) Pengembangan Bentuk Awal Produk

Hasil pengumpulan informasi dan perencanaan digunakan untuk membuat

rancangan LKPD berupa draf untuk pembelajaran berbasis inkuiri, materi yang

akan dituangkan dalam LKPD, serta susunan dan isi LKPD yang disesuaikan

dengan tahapan pembelajaran.

d) Uji Coba Lapangan Awal dan Revisi Produk Uji Coba Lapangan Awal

Pada tahap ini yang dilakukan adalah memvalidasi desain. LKPD yang telah

disusun kemudian divalidasi. Validasi desain merupakan proses untuk menilai

apakah rancangan desain produk sudah sesuai dengan kriteria atau belum.

Validasi dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. Melalui tahap ini diperoleh

kevalidan LKPD dan saran dari ahli. Saran tersebut kemudian digunakan untuk

revisi LKPD. Setelah LKPD sudah direvisi dan sudah dinyatakan layak oleh ahli

selanjutnya LKPD diberikan kepada salah satu guru mata pelajaran matematika.

Melalui tahap ini diperoleh kepraktisan LKPD menurut guru dan saran dari guru.
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Saran tersebut digunakan untuk revisi LKPD. Hasil dari revisi tersebut digunakan

untuk uji coba lapangan utama.

e) Uji Coba Lapangan Utama

Pada tahap uji coba lapangan utama ini desain penelitian yang akan digunakan

adalah one group pretest-postest design. Berikut merupakan desain penelitian one

group pretest-postest design (Sugiyono, 2011).

Bagan 3.1 Desain Penelitian

Keterangan:

O1 = tes awal sebelum perlakukan diberikan.
O2 = tes akhir setelah perlakukan diberikan.
X = perlakukan terhadap kelas uji yaitu dengan menggunakan LKPD berbasis

inkuiri.

Uji coba lapangan utama ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan LKPD dan

kepraktisan LKPD menurut guru dan peserta didik. Sebelum dimulai

pembelajaran terlebih dahulu peserta didik diberikan pretest untuk mengetahui

kemampuan awal peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari. Kemudian

produk yang berupa LKPD diujikan pada kelas uji. Setelah itu diakhir pertemuan

peserta didik diberikan posttest untuk mengetahui kemampuan akhir komunikasi

matematis peserta didik dan diberikan angket respon peserta didik terhadap LKPD

yang telah digunakan pada saat pembelajaran. Keefektifan diperoleh dari hasil

data pretest dan posttest kemampuan komunikasi matematis peserta didik.

Sedangkan kepraktisan LKPD menurut guru dan peserta didik diperoleh dari hasil

analisis data angket respon guru dan peserta didik terhadap LKPD yang diberikan

diakhir pertemuan.

O1 X O2
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f) Revisi Produk Uji Coba Lapangan Utama

Tahap selanjutnya adalah revisi LKPD hasil uji coba lapangan utama. Revisi

LKPD hasil uji coba lapangan utama berasal dari saran peserta didik dan dijadikan

acuan untuk kembali melakukan revisi dan penyempurnaan LKPD.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian pengembangan terdapat dua jenis,

yaitu instrumen non tes dan instrumen tes.

1. Instrumen Non Tes

a. Instrumen Penilaian Kevalidan LKPD

Instrumen penilaian kevalidan LKPD berupa angket yang diisi oleh ahli, yaitu ahli

materi dan ahli media. Angket ini memakai skala Likert dengan empat pilihan

jawaban yang disesuaikan dengan tahap penelitian dan tujuan pemberian angket.

Jenis angket dan fungsinya dijelaskan sebagai berikut:

1) Angket Uji Validasi Ahli Materi

Instrumen ini digunakan untuk menguji konstruksi LKPD yang dikembangkan

oleh ahli materi. Beberapa kriteria yang menjadi penilaian dari ahli materi yaitu :

(a) Aspek kelayakan isi yang meliputi: kesesuaian materi dengan kompetensi inti

dan kompetensi dasar, keakuratan materi, dan keberadaan LKPD dalam

mendorong keingintahuan peserta didik.

(b) Aspek kelayakan penyajian yang meliputi : teknik penyajian, kelengkapan

penyajian, keruntunan yang disajikan dalam LKPD.

(c) Aspek penilaian pembelajaran inkuiri yang meliputi: karakteristik

pembelajaran inkuiri.
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2) Angket Uji Validasi Ahli Media

Instrumen ini digunakan untuk menguji konstruksi LKPD yang dikembangkan

oleh ahli media. Beberapa kriteria yang menjadi penilaian dari ahli media yaitu :

(a) Aspek kelayakan kegrafikan yang meliputi: desain isi dan  desain sampul

LKPD.

(b) Aspek kelayakan bahasa meliputi: kelugasan, komunikatif, interaktif,

kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, kesesuaian dengan kaidah

bahasa, penggunaan istilah, simbol, dan lambang.

b. Instrumen Penilaian Kepraktisan LKPD

Instrumen penilaian kepraktisan LKPD berupa angket respon yang diisi oleh guru

dan peserta didik. Angket ini memakai skala Likert dengan empat pilihan jawaban

yang disesuaikan dengan tahap penelitian dan tujuan pemberian angket. Kriteria

yang menjadi penilaian dari peserta didik, diantaranya: aspek tampilan, aspek

penyajian materi, dan aspek manfaat.

2. Instrumen Tes

Instrumen ini berupa tes kemampuan komunikasi matematis. Tes ini diberikan

secara individual dan bertujuan untuk mengukur kemampuan komunikasi

matematis peserta didik. Adapun pedoman penskoran tes kemampuan komunikasi

matematis dapat dilihat pada Lampiran B.3 Halaman 95. Sebelum digunakan,

instrumen ini di validasi oleh guru mata pelajaran matematika kelas VII SMP

Negeri 6 Metro kemudian dilakukan uji reliabilitas, daya pembeda dan tingkat

kesukaran soal. Uji tersebut dijelaskan sebagai berikut.
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a. Uji Validitas

Jenis validitas yang digunakan yaitu validitas isi. Validitas isi sering pula

dinamakan validitas kurikulum yang mengandung arti bahwa suatu alat ukur

dipandang valid apabila sesuai dengan isi kurikulum yang hendak diukur

(Surapranata, 2009:50). Validitas isi dari tes kemampuan komunikasi matematis

dibandingkan dengan cara membandingkan isi yang ada dalam indikator

kemampuan komunikasi matematis dan indikator pembelajaran yang telah

ditentukan. Instrumen tes kemampuan komunikasi matematis divalidasi oleh guru

matematika kelas VII, yaitu Ibu Sri Wuryani, S.Pd. Berdasarkan penilaian dari

guru instrumen tes telah sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator yang

diukur sehingga instrumen tes dinyatakan memenuhi kriteria validitas isi. Lembar

validasi isi instrumen tes kemampuan komunikasi matematis dapat dilihat pada

Lampiran B. 5 Halaman 104.

b. Reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali

untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Bentuk soa

tes yang digunakan pada penelitian ini adalah soal tipe uraian. Perhitungan untuk

mencari nilai reliabilitas instrumen didasarkan pada pendapat Sugiyono (2011)

yang menyatakan bahwa untuk menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus

Alpha, yaitu:
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Keterangan :

11r : nilai korelasi

n : banyaknya butir soal (item)
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2
i : varians skor butir soal ke-i

: varians total

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap nilai-nilai yang ditemukan tersebut

kuat atau rendah, maka dapat berpedoman pada ketentuan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Interprestasi Nilai Korelasi.

Interval Tingkat Hubungan
0,00 – 0,19 Sangat rendah
0,20 – 0,39 Rendah
0,40 – 0,59 Sedang
0,60 – 0, 79 Kuat
0,80 – 1,00 Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2011)

Berdasarkan hasil perhitungan uji coba instrumen kemampuan komunikasi

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

bahwa instrumen yang diujicobakan memiliki reliabilitas yang kuat sehingga

instrumen tes ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi

matematis peserta didik. Hasil perhitungan reliabiitias uji coba instrumen dapat

dilihat pada Lampiran C. 1 Halaman 112.

c. Daya Pembeda

Analisis daya pembeda dilakukan untuk mengetahui apakah suatu butir soal dapat

membedakan peserta didik yang berkemampuan tinggi dan peserta didik yang

berkemampuan rendah. Daya beda butir dapat diketahui dengan melihat besar

kecilnya tingkat diskriminasi atau angka yang menunjukkan besar kecilnya daya

beda. Untuk menghitung daya pembeda, terlebih dahulu diurutkan dari peserta

didik yang memperoleh nilai tertinggi sampai peserta didik yang memperoleh

nilai terendah. Kemudian diambil 27% peserta didik yang memperoleh nilai

tertinggi (disebut kelompok atas) dan 27% peserta didik yang memperoleh nilai

2
t



45

terendah (disebut kelompok bawah). Sudijono (2008:120) mengungkapkan

menghitung daya pembeda ditentukan dengan rumus:

DP = JA − JBIA
Keterangan:

DP : indeks daya pembeda suatu 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 3.2.

Tabel 3.2 Interpretasi Nilai Daya Pembeda

Interval Interpretasi

-1,00 – 0,09 Sangat Buruk
0,10 – 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 akan 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 3.3.

Tabel 3.3 Daya Pembeda Butir Soal

No. Butir Soal Nilai DP Interprestasi
1 0,55 Sangat baik
2 0,68 Sangat baik
3 0,61 Sangat baik
4 0,53 Sangat baik
5 0,45 Baik

Dengan melihat hasil perhitungan daya pembeda butir soal yang diperoleh, maka

instrumen tes yang sudah diujicobakan telah memenuhi kriteria daya pembeda
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soal yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Hasil perhitungan daya

pembeda butri soal dapat dilihat pada C. 2 Halaman 113.

d. Tingkat Kesukaran

Suatu tes dikatakan baik jika memiliki derajat kesukaran sedang, tidak terlalu

sukar, dan tidak terlalu mudah (Sudijono, 2008:372). Perhitungan tingkat

kesukaran suatu butir soal digunakan rumus sebagai berikut:

TK = JI
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 menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria

indeks kesukaran pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Interval 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 yang memiliki nilai

tingkat kesukaran ≥ 0,16. Hasil perhitungan tingkat kesukaran uji coba soal

kemampuan komunikasi matematis disajikan pada Tabel. 3.5.
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Tabel. 3.5 Tingkat kesukaran Butir Soal

No. Butir Soal Indeks TK Interprestasi
1 0,72 Mudah
2 0,66 Sedang
3 0,55 Sedang
4 0,37 Sedang
5 0,26 Sukar

Dengan melihat hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal yang diperoleh

maka instrumen tes kemampuan komunikasi matematis telah memnuhi kriteria

tingkat kesukaran soal yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Hasil

perhitungan tingkat kesukaran butir soal dapat dilihat pada Lampiran C.2

Halaman 113.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dijelaskan berdasarkan jenis instrumen

yang digunakan dalam setiap tahapan penelitian dan pengembangan, yaitu :

1. Analisis Data Kevalidan LKPD

Data yang diperoleh saat validasi LKPD berbasis inkuiri adalah hasil penilaian

validator terhadap LKPD melalui skala kevalidan yang dianalisis dalam bentuk

deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Komentar dan saran dari validator

dideskripsikan secara kualitatif sebagai acuan untuk memperbaiki LKPD.

Sedangkan 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

didekriptifkan secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. 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
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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,

b. Perhitungan rata-rata skor. Pada tahap ini, data skor penilaian kevalidan LKPD

yang telah ditabulasi kemudian dihitung rata-ratanya. Rata-rata skor penilaian

kevalidan LKPD dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

n

x
x 

Keterangan :x : skor penilaian item kevalidan produkn : banyak item penilaian kevalidan produkc. Pembandingan rata-rata skor dengan kriteria yang ditentukan. Cara yang

digunakan untuk menyatakan rata-rata skor dalam kualitatif (Kusunawati,

Kartono, dan Dwijanto, 2012:1311) adalah dengan membandingkannya dengan

kriteria penilaian kualitas tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini

disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Kriteria Penilaian Kevalidan dan Kepraktisan LKPD

Interval Kriteria Validasi

3,25 – 4,00 Sangat Baik

2,50 – 3,24 Baik

1,75 – 2,49 Kurang

1,00 – 1,74 Sangat Kurang

LKPD yang dikembangkan memenuhi kriteria valid jika x  2,50 atau berada

pada kriteria minimal baik.

2. Analisis Data Kepraktisan LKPD

Data yang diperoleh saat penilaian kepraktisan LKPD berbasis inkuiri adalah hasil

penilaian guru dan peserta didik terhadap LKPD melalui skala kepraktisan yang

dianalisis dalam bentuk deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Komentar dan saran
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dari peserta didik dideskripsikan secara kualitatif sebagai acuan untuk

memperbaiki LKPD. Sedangkan data kuantitatif yang berupa skor penilaian

peserta didik dideskripsikan secara kuantitatif kemudian dijelaskan secara

kualitatif. Berikut adalah langkah-langkah analisis data kepraktisan tersebut.

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

pernyataan.

b. Setelah dilakukan penskoran, selanjutnya menghitung rata-rata skor penilaian

kepraktisan produk menggunakan rumus berikut.

kn

x
x 

Keterangan :x : jumlah skor penilaian item kepraktisan produk
k : banyak respondenn : banyak item penilaian kepraktisan produk

Mengkonversikan rata-rata skor yang diperoleh menjadi kualitatif sesuai

kriteria klasifikasi rata-rata skor menjadi data kualitatif sesuai Tabel 3.6. LKPD

yang dikembangkan dikatakan praktis jika x  2,50 atau berada pada kriteria

minimal baik.

3. Analisis Data Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik

Analisis data tes kemampuan komunikasi matematis digunakan untuk menguji

keefektifan LKPD berbasis inkuiri untuk meningkatkan kemampuan komunikasi

matematis. Indikator keefektifan LKPD berbasis inkuiri dalam pembelajaran

matematika untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dinyatakan

efektif jika tujuan pembelajaran peserta didik yang diinginkan tercapai. Hal ini

ditunjukan dengan persentase hasil tes kemampuan komunikasi matematis peserta
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didik mencapai  75% dari seluruh peserta didik yang mencapai KKM (Junaryadi,

2012). Kemudian ditunjukan dengan rata-rata gain ternomalisasi. Perhitungan

gain ternormalisasi berdasarkan data pretest dan posttest. Menurut Hake (1998),

besarnya gain dihitung dengan rumus sebagai berikut:

   
im

if

SS

SS
g




)(

Keterangan :

Sf)  = rata-rata skor posttest peserta didik
(Si) = rata-rata skor pretest peserta didik
Sm = Skor maksimum

Hasil perhitungan gain kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan

klasifikasi dari Hake (1998) seperti terdapat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Kriteria Gain

(g) Kriteria
0,71 – 1,00 Tinggi
0,31 - 0,70 Sedang
0,00 – 0,30 Rendah

Dalam penelitian ini, peningkatan kemampuan komunikasi matematis LKPD yang

dikembangkan dikatakan efektif apabila besarnya gain yang diperoleh yaitu  0,31

atau berada pada kriteria minimal sedang.
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V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka

dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengembangan LKPD berbasis inkuiri untuk meningkatkan kemampuan

komunikasi matematis peserta didik yang telah dilakukan telah memenuhi

standar kelayakan oleh ahli materi dan ahli media.

2. Pengembangan LKPD berbasis inkuiri untuk meningkatkan kemampuan

komunikasi matematis peserta didik yang telah dilakukan telah memenuhi

kriteria praktis menurut guru dan peserta didik. Pengembangan LKPD

berbasis inkuiri dapat membantu guru dan memberikan kemudahan bagi

peserta didik dalam penggunaanya.

3. Pengembangan LKPD berbasis inkuiri untuk meningkatkan kemampuan

komunikasi matematis peserta didik termasuk dalam kategori efektif. Hal ini

ditunjukan pada hasil uji deskriptif dengan N-Gain terhadap skor tes sebelum

dan sesudah diberikan pengembangan LKPD berbasis inkuiri. Temuan

menarik dalam penelitian ini, diantaranya bahwa pola interaksi sosial antar

teman sejawat yang tercipta pada penggunaan LKPD berbasis inkuiri secara

langsung mampu meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta

didik. Teori yang mendukung temuan ini adalah teori konstruktivistik aliran



67

Vigotsky. Temuan lainnya, yaitu terbentuknya suatu perilaku yang

diinginkan. Perubahan perilaku setelah terjadi proses belajar pada diri peserta

didik ini didukung oleh teori behavioristik aliran Thorndike.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan penelitian, dikemukakan saran-saran sebagai

berikut:

1. Guru dapat menggunakan LKPD matematika berbasis inkuiri sebagai

alternatif untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis peserta didik

pada perbandingan.

2. Pembaca dan peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan

mengenai LKPD berbasis inkuiri hendaknya mengembangkan LKPD berbasis

inkuiri pada materi lain, dan memperhatikan karakteristik masing-masing

peserta didik dalam pembentukan kelompok diskusi. Selain memperhatikan

tingkat kemampuan matematis peserta didik, kemampuan interaksi sosial

peserta didik juga harus diperhatikan agar diskusi dapat berjalan secara aktif

dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
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