
PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK PADA MODEL
PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE UNTUK MENINGKATKAN

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS PESERTA DIDIK

(Tesis)

Oleh

ECHA DIAN ANGGRAINI

MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2018



ABSTRAK

PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK PADA MODEL
PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE UNTUK MENINGKATKAN

KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS PESERTA DIDIK

Oleh

ECHA DIAN ANGGRAINI

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa LKPD
pada model pembelajaran learning cycle , dan menguji efektivitas penerapan
produk LKPD pada model pembelajaran learning cycle pada konsep materi
himpunan. Penelitian pengembangan ini menggunakan tahap-tahap penelitian
Akker, dengan 2 tahapan utama yaitu preliminary (persiapan) meliputi studi
pendahuluan dan pendesainan bahan ajar, dan uji formatif meliputi evaluasi diri,
uji ahli, uji perorangan, uji kelompok kecil, dan uji terbatas. Subjek penelitian ini
adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Pringsewu Tahun Pelajaran 2016/2017.
Data penelitian diperoleh melalui tes kemampuan komunikasi matematis. Hasil
validasi ahli menunjukkan bahwa LKPD pada model pembelajaran learning cycle
telah memenuhi standar kelayakan isi dan media, sehingga layak digunakan dan
termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil uji perorangan dan uji kelas kecil
menunjukkan bahwa LKPD pada model pembelajaran learning cycle termasuk
dalam kategori sangat baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa setelah diberikan LKPD
pada model pembelajaran learning cycle tergolong sangat baik, dan efektif LKPD
pada model pembelajaran learning cycle tergolong kategori cukup efektif.

Kata kunci: Learning Cycle, LKPD, komunikasi matematis.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu dasar untuk menciptakan manusia yang berpotensi

dan berkualitas. Melalui pendidikan manusia dididik agar mempunyai keahlian

dan ketrampilan sehingga menjadikan manusia yang terampil bekerja, kreatif,

inovatif dan produktif. Hal ini sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 adalah untuk

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif

serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara

dan peradaban dunia.

Tujuan kurikulum tersebut diperlukan untuk peningkatan kualitas pendidikan

disemua aspek salah satunya adalah dalam pembelajaran matematika.

Pembelajaran matematika yang dikembangkan harus dapat meningkatkan

kemampuan berpikir peserta didik diantaranya kemampuan pemecahan masalah,

pemahaman konsep matematis, penalaran matematis, berpikir kreatif, berpikir

kritis, representasi, komunikasi dan koneksi matematis. Pembelajaran matematika

tidak hanya mengharuskan peserta didik sekedar mengerti materi yang dipelajari

saat itu, tapi juga belajar dengan pemahaman dan aktif membangun pengetahuan

baru dari pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki  sebelumnya agar
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pembelajaran lebih  bermakna. Matematika menjadi penting dan diperlukan bagi

peserta didik untuk mengembangkan pola pikir sesuai dengan pernyataan

matematika bertumpu pada kesepakatan dan berpola pikir deduktif (Soejadi,

2000).

Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain merupakan salah satu kunci

kesuksesan dari seseorang. Begitu pula dalam proses pembelajaran, apabila

peserta didik tidak mampu menjalani komunikasi dengan sesama peserta didik

ataupun dengan gurunya maka proses pembelajaran kurang dapat berlangsung

dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk berkomunikasi

merupakan komponen yang penting dalam proses pembelajaran tak terkecuali

dalam pembelajaran matematika.

Berdasarkan Principles & Standards for School Mathematics (NCTM, 2000: 29),

disebutkan bahwa standar proses dalam pembelajaran matematika meliputi

kemampuan pemecahan masalah (problem solving), kemampuan penalaran

(reasoning), kemampuan komunikasi (communication), kemampuan membuat

koneksi, dan kemampuan representasi (representation). Peserta didik saat

memperoleh informasi berupa konsep matematika yang diberikan guru maupun

yang diperoleh dari bacaan, maka saat itu terjadi transfer informasi matematika

dari sumber kepada peserta didik tersebut. Peserta didik akan memberikan respon

berdasarkan interpretasinya terhadap informasi tersebut. Karakteristik matematika

yang sarat dengan istilah dan simbol, sehingga tidak jarang ada peserta didik yang

mampu memahami dengan baik tetapi tidak mengerti apa maksud dari informasi
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tersebut. Oleh karenanya kemampuan komunikasi matematis perlu dikembangkan

dalam diri peserta didik.

Komunikasi matematis merupakan kecakapan peserta didik dalam

mengungkapkan ide-ide matematika secara lisan, tulisan, gambar, diagram,

menggunakan benda nyata, atau menggunakan simbol matematika. Peserta didik

yang memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan

matematisnya dengan baik cendrung mempunyai pemahaman yang baik terhadap

konsep yang dipelajarai dan mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan

dengan konsep yang dipelajari (NCTM, 2000: 61). 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.

Adapun tujuan pembelajaran matematika menurut Departemen Pendidikan

Nasional (2007), 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, dan (5) memiliki sikap menghargai kegunaan
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matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam

pemecahan masalah. Sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika poin kedua,

jelas bahwa komunikasi matematis merupakan salah satu kemampuan penting

yang harus dikembangkan dalam diri peserta didik.

Berbagai studi terkait kemampuan matematika peserta didik telah banyak

dilakukan, diantaranya adalah studi Programme for International Student

Assessment (PISA). PISA adalah studi internasional tentang prestasi literasi

membaca, matematika, dan sains peserta didik sekolah berusia 15 tahun.  Studi ini

dikoordinasikan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development

(OECD) yang berkedudukan di Paris, Perancis. OECD (2009) memaparkan bahwa

soal-soal yang digunakan pada studi PISA dalam bidang matematika merupakan

soal-soal non-rutin yang membutuhkan kemampuan analisis, penalaran, dan

kemampuan komunikasi matematis. Dalam studi PISA (OECD, 2009),

kompetensi yang diukur dalam ranah kognitif yaitu berpikir dan bernalar (thinking

and reasoning), berargumentasi (argumentation), berkomunikasi

(communication), membuat model (modeling), menyelesaikan masalah (problem

solving), representasi (representation), menggunakan simbol dan operasi (using

symbolic and operations).

Hasil survey 3 tahunan PISA, pada keikutsertaan tahun 2009 Indonesia berada di

peringkat ke 61 dari 65 negara. Pada tahun 2012, Indonesia berada di peringkat 64

dari 65 negara dan hasil terbaru dari PISA 2015 Indonesia berada di peringkat 63

dari 70 negara. Rata-rata skor matematika anak Indonesia adalah 386, padahal
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rata-rata skor untuk matematika adalah 494 (OECD, 2014). Berdasarkan hasil

PISA tersebut memberikan gambaran masih rendahnya kemampuan komunikasi

matematis peserta didik Indonesia.

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya hasil PISA, salah satu faktor

penyebabnya adalah peserta didik Indonesia pada umumnya kurang terlatih dalam

menyelesaikan soal-soal dengan karakteristik seperti soal-soal PISA yang

subtansinya kontekstual, menuntut penalaran, kreativitas dan argumentasi dalam

penyelesaiannya. Kemampuan untuk menalar, berargumentasi serta mengeluarkan

kreativitas dalam penyelesaian masalah tidak lepas dari kemampuan komunikasi

matematis.

Rendahnya kemampuan komunikasi matematis peserta didik juga terjadi di kelas

VII SMP Negeri 1 Pringsewu. Hasil dari observasi dan wawancara dengan guru

matematika kelas VII di SMP Negeri 1 Pringsewu, diketahui bahwa rendahnya

kemampuan komunikasi matematis juga dilamai oleh pesrta didik disekolah

tersebut. Hal-hal yang mengindikasikan masih rendahnya kemampuan komunikasi

matematis peserta didik dalam pelajaran yaitu (1) peserta didik kurang percaya

diri dalam mengkomunikasikan gagasannya dan masih ragu-ragu dalam

mengemukakan jawaban yang diperoleh ketika ditanya oleh guru, (2) ketika ada

masalah yang disajikan peserta didik masih bingung membuat model matematis

dari soal tersebut, (3) peserta didik belum mampu mengkomunikasikan ide atau

pendapat dengan baik, pendapat yang disampaikan oleh peserta didik sering

kurang terstruktur sehingga sulit dipahami oleh guru maupun temannya, (4) guru

hanya menggunakan contoh soal dan memberikan soal latihan dari buku terbitan.
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Hasil wawancara, didapat juga bahwa keterlibatan peserta didik dalam proses

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 tanpa ada variasi aktivitas, khususnya aktivitas yang dapat

mengembangkan kemampuan komunikasi matematis. Dalam proses pembelajaran

matematika, guru menggunakan buku paket dan tidak menggunakan LKPD. Guru

juga masih kesulitan membuat LKPD yang membangun kemampuan komunikasi

matematis pada proses belajar mengajar dalam diri peserta didik. Keterbatasan

LKPD, tentunya akan berpengaruh pada kualitas pembelajaran, mereka hanya

berpijak pada buku teks pelajaran (Suryaman, 2009) sehingga membuat peserta

didik menjadi bosan dan pasif.

Menurut Depdiknas (2008), 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 peserta didik untuk mengembangkan

pola pikir dan pembentukan konsep sehingga peserta didik kesulitan untuk

memahami materi yang diajarkan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan

pengembangan LKPD selain buku cetakan penerbit. Jika LKPD tersebut di buat

sendiri oleh guru maka peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang

akan diajarkan.  LKPD yang dibuat diharapkan mampu membuat peserta didik

tertarik dengan materi trsebut. LKPD  juga dapat menjadi pegangan bagi guru
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yang berisi petunjuk dalam memfasilitasi proses pembelajaran matematika dalam

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis.

Agar dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik maka

perlu juga adanya suatu model pembelajaran yang mampu mengoptimalkan cara

belajar peserta didik menjadi lebih aktif yang dapat diterapkan dalam LKPD. Salah

satu model pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan pada peserta didik

untuk mengoptimalkan cara belajar dan mengembangkan daya nalar sehingga

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis adalah model

pembelajaran Learing Cycle. Hasil penelitian Putra (2017), menunjukan bahwa

melalui model pembelajaran Leraning Cycle, pembelajaran menjadi lebih berpusat

pada peserta didik dan dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis

peserta didik.

Learning Cycel atau yang sering disebut siklus belajar diperkenalkan oleh David

Kold pada tahun 1984. Learning Cycel merupakan model pembelajaran sains yang

berbasis konstruktivistik dan berpusat pada pelajar (student centered). Sejalan

dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.

103 tentang kegiatan pembelajaran pada kurikulum 2013 diarahkan agar peserta

didik  mengkonstruksi pengetahuan sendiri, sehingga proses pembelajaran

berpusat pada peserta didik.

Learning Cycel 5E dikembangkan berdasarkan Learning Cycel Kegiatan-kegiatan

yang dilakukan dalam model pembelajaran Learning Cycle 5E oleh  Lorsbach

(2002) dijelaskan sebagai berikut, (1) tahap engagement yaitu berusaha untuk

membangkitkan minat peserta didik pada pelajaran matematika, (2) tahap
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exploration yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

mengeksplorasi materi seluas-luasnya dari berbagai sumber melalui kegiatan

diskusi kelompok atau eksperimen, (3) tahap explanation yaitu memberikan

kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk menyampaikan ide atau gagasan

yang mereka miliki melalui kegiatan diskusi klasikal, (4) tahap elaboration yaitu

mengajak peserta didik mengaplikasikan konsep- konsep yang mereka dapatkan

dengan mengerjakan soal-soal pemecahan masalah, dan (5) tahap evaluation yaitu

mengevaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengetahui sejauh mana tingkat

pemahaman peserta didik terhadap konsep yang telah dipelajari. Tahapan Lerning

Cycle tersebut memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun

pengetahuannya sendiri dan saling tukar pendapat baik dalam bentuk lisan

maupun tulisan untuk saling melengkapi informasi dengan teman sekelompok,

teman sekelas, dan guru. Sehingga kualitas dan kemampuan komunikasi

matematis peserta didik akan menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya suatu pengembangan sumber

belajar berupa LKPD pada model pembelajaran learning cycle untuk

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik. LKPD pada

model pembelajaran learning cycle akan memuat panduan kegiatan belajar yang

menekankan peserta didik untuk aktif mengadakan percobaan atau penemuan

sendiri sebelum membuat kesimpulan dari yang telah dipelajarinya, para peserta

didik didorong untuk bagaimana mereka merumuskan masalah. Peserta didik

diminta untuk membaca buku atau sumber lain untuk mendapatkan informasi

pendukung, sehingga diakhir pembelajara peserta didik dapat menarik kesimpulan

dari materi yang telah dipelajari.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil identifikasi masalah sebagai

berikut:

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

Pringsewu masih relatif rendah.

2. Keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran kurang maksimal

karena peran peserta didik masih sebagai objek pembelajaran, belum sebagai

subjek pembelajaran.

3. Belum digunakannya LKPD yang dapat memfasilitasi peserta didik dalam

proses pembelajaran.

C. Batasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Produk yang dihasilkan berupa lembar kegiatan peserta didik untuk

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik.

2. Penelitian ini terbatas pada peserta didik SMP kelas VII materi Himpunan.

3. Validasi LKPD dilakukan oleh dua dosen dan satu guru matematika SMP

untuk selanjutnya dilakukan uji coba terbatas terhadap peserta didik.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada

pengembangan ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk hasil produk pengembangan lembar kerja peserta didik

pada model pembelajaran learning cycle dalam meningkatkan kemampuan

komunikasi matematis peserta didik
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2. Apakah lembar kerja peserta didik pada model pembelajaran learning cycle

efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta

didik?

E. Tujuan Pengembangan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menghasilkan lembar kerja peserta didik pada model pembelajaran learning

cycle dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik.

2. Mengetahui efektifitis lembar kerja peserta didik pada model pembelajaran

learning cycle yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis

peserta didik.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dalam penelitian ini diharapkan akan

memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai lembar kerja perserta didik

pada model pembelajaran Learning Cycle dalam meningkatkan kemampuan

komunikasi matematis peserta didik yang kemudian dapat dijadikan salah

satu acuan dalam mengembangkan lembar kerja peserta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Sebagai masukan, wawasan dan pengetahuan mengenai tahap dan proses

pengembangan lembar kerja peserta didik dengan model Pembelajaran

Learning Cycle bagi guru atau praktisi pendidikan.
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b. Bagi Sekolah

Sebagai masukan dan bahan kajian bagi sekolah dalam mengembangkan

program pengajaran. Selain itu, sebagai sumbangan yang baik dalam

rangka perbaikan dan peningkatan kualitas peserta didik dalam proses

pembelajaran sehingga mutu pendidikan dapat menjadi lebih baik dan

salah satu alternatif atau refrensi bagi guru lain dalam mengembangkan

LKPD

c. Bagi Peneliti Lain

Sebagai salah satu rujukan atau refrensi bagi peneliti lain jika ingin

melakukan pengembangan lembar kerja peserta didik.



II. KAJIAN TEORI

A. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang awalnya dikenal dengan Lembar Kerja

Siswa (LKS). LKPD adalah lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan

oleh peserta didik. LKPD biasanya berupa petunjuk, langkah untuk

menyelesaikan suatu tugas, suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan

harus jelas kompetensi dasar yang akan dicapainya (Depdiknas, 2004). LKPD

berfungi sebagai panduan belajar peserta didik dan juga memudahkan peserta

didik dan guru melakukan kegiatan pembelajaran.

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan salah satu sarana untuk

membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar. Depdiknas

(2008) mendefinisikan LKPD adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus

dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk,

langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. LKPD yang disusun dapat

dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan

pembelajaran yang akan dihadapi.

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

LKPD dapat dibagi menjadi lima macam bentuk yaitu (1) LKPD yang membantu

peserta didik menemukan suatu konsep, (2) LKPD yang membantu peserta didik
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menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan, (3)

LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar (4) LKPD yang berfungsi sebagai

penguatan, (5) LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum.

Lain halnya dengan pendapat Yasir, M, Susantini, E, Isnawati (2013) LKPD

merupakan stimulus atau bimbingan guru dalam pembelajaran yang akan

disajikan secara tertulis sehingga dalam penulisannya perlu memperhatikan

kriteria media grafis sebagai media visual untuk menarik perhatian peserta didik,

isi pesan LKPD harus memperhatikan unsur-unsur penulisan media grafis,hirarki

materi danpemilihan pertanyaan sebagai stimulus yangefektif dan efisien.

Menurut Trianto (2011)Lembar kegiatan peserta didik adalah sebuah panduan

peserta didik yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau

pemecahan masalah. Lembar kegiatan peserta didik dapat berupa panduan untuk

latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan

semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi.

Selain tujuan LKPD mempunyai keuntungan, keuntungan penggunaan LKPD

adalah memudahkan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, bagi peserta

didik akan belajar mandiri dan belajar memahami serta menjalankan suatu tugas

tertulis. Menurut Trianto (2011) LKPD dapat berupa panduan untuk latihan

pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua

aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi. Trianto

menambahkan bahwa LKPD memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang harus

dilakukan oleh peserta didik untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya
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pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang

harus ditempuh.

Suyitno (2007) mengungkapkan manfaat yang diperoleh dengan penggunaan

LKPD dalam proses pembelajaran adalah (1) Mengaktifkan peserta didik dalam

proses pembelajaran, (2) Membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep,

(3) Melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan

proses, (4) Sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan

proses pembelajaran, (5) Membantu peserta didik memperoleh catatan tentang

materi yang dipelajari melalui kegiatan belajar, (6) Membantu peserta didik untuk

menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar

secara sistematis.

Darmodjo & Kaligis (1992) menjelaskan bahwa dalam penyusunan LKPD

harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu syarat didaktik, syarat konstruksi

dan syarat teknis.

a. Syarat didaktik

Lembar kerja peserta didik (LKPD) sebagai salah satu bentuk sarana

berlangsungnya proses belajar mengajar haruslah memenuhi persyaratan didaktik,

artinya suatu LKPD harus mengikuti asas belajar-mengajar yang efektif, yaitu:

memperhatikan adanya perbedaan individual, sehingga LKPD yang baik itu

adalah yang dapat digunakan baik oleh peserta didik yang lamban, yang sedang

maupun yang pandai, menekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep

sehingga LKPD dapat berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi peserta didik untuk

mencari tahu, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan
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peserta didik, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional,

moral, dan estetika pada diri peserta didik, pengalaman belajarnya ditentukan oleh

tujuan pengembangan pribadi peserta didik (intelektual, emosional dan

sebagainya), bukan ditentukan oleh materi bahan pelajaran.

b. Syarat konstruksi

Syarat konstruksi adalah syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan

bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan yang pada

hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh peserta didik.

Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan peserta didik,

menggunakan struktur kalimat yang jelas, memiliki taat urutan pelajaran yang

sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, menghindari pertanyaan yang

terlalu terbuka, tidak mengacu pada buku sumber yang di luar kemampuan

keterbacaan peserta didik, menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi

keleluasaan pada peserta didik untuk menulis maupun menggambarkan pada

LKPD, menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek, lebih banyak

menggunakan ilustrasi daripada kata-kata, sehingga akan mempermudah peserta

didik dalam menangkap apa yang diisyaratkan LKPD, memiliki tujuan belajar

yang jelas serta manfaat dari pelajaran itu sebagai sumber motivasi, mempunyai

identitas untuk memudahkan administrasinya.

c. Syarat teknis

Dari segi teknis memiliki beberapa pembahasan yaitu:

1) Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin atau romawi,

menggunakan huruf tebal yang agak besar, bukan huruf biasa yang diberi

garis bawah, menggunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris,
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menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan jawaban

peserta didik, mengusahakan agar perbandingan besarnya huruf dengan

besarnya gambar serasi.

2) Gambar yang baik untuk LKPD adalah yang dapat menyampaikan pesan/isi

dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna LKPD. Yang lebih

penting adalah kejelasan isi atau pesan dari gambar itu secara keseluruhan.

3) 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 peserta didik, hal ini akan menimbulkan

kesan jenuh sehingga membosankan atau tidak menarik. Apabila ditampilkan

dengan gambarnya saja, itu tidak mungkin karena pesannya atau isinya tidak

akan sampai. Jadi yang baik adalah LKPD yang memiliki kombinasi antara

gambar dan tulisan.

LKPD membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar yang aktif sesuai

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

memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mengerjakannya. Kemudahan

tersebut dapat menciptakan proses pembelajaran berjalan lebih mudah dan

menyenangkan. Prastowo (2011) menjelaskan langkah-langkah penyusunan

LKPD agar sesuai dengan struktur dan format LKPD yakni :

a. Melakukan analisis kurikulum

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

perlu dianalisis yakni berkaitan dengan standar kompetensi, kompetensi

dasar, indikator, dan materi pembelajaran, serta alokasi waktu yang ingin

dikembangkan di LKPD.
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b. Menyusun Peta Kebutuhan LKPD

Penyusunan ini diperlukan untuk melihat seberapa banyak LKPD yang

harus ditulis. Ini dilakukan setelah menganalisis kurikulum dan materi

pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan LKPD yang disajikan pada

tabel 1.1.

Tabel 2.1 Langlah-Langkah Penyusunan LKPD

(Prastowo, 2011)

Untuk mendapatkan LKPD yang memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif

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

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.

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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1) Ukuran

Ukuran yang dimaksud adalah ukuran-ukuran yang mampu membantu

peserta didik menuliskan pendapat yang ingin dituliskan dalam LKPD.

Misalnya penggunaan ukuran kertas LKPD yang tepat, tidak terlalu kecil

atau terlalu besar.

2) Kepadatan halaman

Pada bagian ini, kepadatan halaman perlu diperhatikan. Misalnya dalam

satu halaman tidak dipadati dengan tulisan-tulisan karena hal tersebut

akan membuat peserta didik 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 peserta didik 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
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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

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.

Berdasarkan uraian pengertian LKPD, dapat ditarik kesimpulan bahwa Lembar

Kerja Peserta Didik adalah suatu bahan ajar berupa lembar kegiatan yang berisi

informasi, petunjuk, dan instruksi dari guru kepada peserta didik untuk melakukan

kegiatan pembelajaran dalam bentuk kerja.

B. Model Pembelajaran Learning Cycle

Model pembelajaran Learning Cycle pertama kali diperkenalkan oleh Robert

Karplus. Menurut Wena (2009) Learning Cycle merupakan rangkaian dari tahap-

tahap kegiatan (fase) yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga peserta
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didik dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam

pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Model pembelajaran Learning Cycle

adalah salah satu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada

peserta didik untuk mengoptimalkan cara belajarnya dan mengembangkan daya

nalarnya (Dasna dan Fajaroh, 2008).

Shoimin (2014) mengungkapkan bahwa implementasi learning cycle dalam

pembelajaran sesuai dengan pandangan kontruktivis, yaitu :

a. Peserta didik belajar secara aktif. Peserta didik memepelajari materi dengan

secara bermakna dengan bekerja dan berpikir. Pengetahuan dikonstruksi

dari pengalaman peserta didik.

b. Informasi baru dikaitkan dengan skema yang telah dimiliki peserta didik.

Informasi baru yang dimiliki peserta didik berasal dari interpretasi peserta

didik.

c. Orientasi pembelajaran adalah investasi dan penemuan yang merupakan

pemecahan masalah. Proses pengetahuan didapatan dengan konsep yang

berorientasi pada keterlibatan peserta didik secara aktif dan langsung.

Model pembelajaran learning cycle dapat diartikan sebagai pola pengajaran pada

peserta didik untuk mengajarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pola

dalam kegiatan learning cycle membantu peserta didik membangaun

pengetahuan secara mandiri, pembelajaran aktif dan berpusat pada peserta didik

merupakan dampak dari proses pembelajaran dengan model learning cycle.

Learning cycle dikembangkan oleh Karplus pada tahun 1960 dan Their pada

tahun 1967 untuk Science Curriculum Improvement Study (Hanusein & Lee,
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2008). Pada tahun 1967 Karplus dan Their mengemukakan bahwa tiga fase dari

model learning cycle terdiri atas fase-fase eksplorasi (exploration), pengenalan

konsep (concept introduction), dan aplikasi konsep (concept application).

Kemudian model ini dikembangkan lagi menjadi model siklus  belajar 4E

(learning cycle 4E), dengan tahapan-tahapan: exploration phase, explanation

phase, expansion phase, evaluation phase (Carin, 1993).

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 1980 model

pembelajaran Learning Cycle dikembangkan lagi oleh Biological Science

Curriculum Study (BSCS) menjadi lima fase yaitu engagement,

exploration,explaination, elaboration, dan evaluation sehingga dikenal dengan

sebutan learning cycle 5E (Bybee at al., 2006). Meskipun learning cycle 5E

dikembangakn oleh Biological Science Curriculum Study (BSCS) untuk

meningkatkan pendidikan sains, tetapi learning cycle 5E telah di adaptasi dan

digunakan untuk meningkatkan pembelajaran pada bidang lain termasuk

pendidikan matematika.

Fase-fase pada model pembelajaran Learning Cycle 5E dijabarkan sebagai

berikut:

(1) Engagement

Pada fase ini guru mengasses pengetahuan awal (prior knowledge) peserta

didik dan membantu mereka untuk tertarik dengan konsep-konsep baru

melalui penggunaan kegiatan singkat untuk memicu rasa ingin tahu pada

topik yang akan dipelajari. Guru menginformasikan kepada peserta didik

mengenai tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Kegiatan yang
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dilakukan harus menghubungkan antara pengalaman belajar sebelumnya

dengan pengalaman belajar yang akan dilakukan, mengekspos konsepsi

awal yang telah dimiliki peserta didik, dan mengorganisasikan pemikiran

peserta didik untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang akan

dilaksanakan. Guru mengevaluasi tahap engagement dengan mengajukan

pertanyaan yang ada pada materi untuk menentukan pengetahuan awal

pada peserta didik dan peserta didik menjawab secara lisan,

(2) Eksploration

Tahap eksplorasi merupakan tahap ke dua dari LC 5E. Pada tahap

eksplorasi dibentuk kelompok-kelompok kecil yang terdiri 4-5 siswa dalam

satu kelompok. Tahap eksplorasi ini siswa diberi kesempatan untuk bekerja

sama dalam kelompok tanpa pembelajaran langsung dari guru. Guru

berperan sebagai motivator dan fasilitator pada tahap ke dua ini.

Tujuan dari tahap eksplorasi adalah agar siswa mengumpulkan data yang

dapat siswa gunakan untuk menyelesaikan masalah yang  telah diajukan.

Guru secara spesifik meminta siswa untuk (1) berpikir dengan bebas tetapi

sesuai dengan tujuan pembelajaran, (2)  mencari alternatif untuk

permasalahan yang diajukan pada tahap engagement melalui diskusi

dengan teman satu kelompok, (3) mencatat hasil observasi dan ide mereka,

(4) memberikan pendapat dalam diskusi kelompok. Guru mengevaluasi

tahap eksplorasi, dengan menanyakan kepada siswa mengenai pertanyaan:

(1) bagaimana data dikumpulkan oleh siswa, (2) apakah prosedur yang

dilakukan benar,   (3) bagaimana pencatatan data yang telah dikumpulkan,

(4) apakah sudah tertib/rapi,
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(3) Explanation

Fase explanation (penjelasan) memfokuskan perhatian peserta didik pada

suatu aspek tertentu dari pengalaman belajar mereka pada fase engagement

(persiapan) dan exploration (eksplorasi) dan menyediakan kesempatan

untuk mendemonstrasikan pemahaman konsep-konsep, keterampilan-

keterampilan proses sains, atau tingkah laku tertentu. Fase ini juga

menyediakan kesempatan kepada guru untuk secara langsung

menyampaikan konsep-konsep, proses-proses, atau keterampilan-

keterampilan. Peserta didik menjelaskan pemahaman mereka terhadap

konseo-konsep. Penjelasan dari guru dapat membimbing mereka menuju

pemahaman yang lebih mendalam, yang merupakan bagian terpenting dari

fase ini.

Guru dapat mengevaluasi tahap explanation, dengan mengajukan

pertanyaan kepada peserta didik mengenai proses pengumpulan data dan

penggunaan data dalam penjelasan dan penarikan kesimpulan. Guru dapat

mengajukan pada bagian awal untuk menentukan pemahaman peserta

didik.

(4) Elaboration

Pada fase elaboration (elaborasi) guru memberi peserta didik informasi

baru yang merupakan perluasan dari apa yang telah mereka pelajari pada

tahap sebelumnya. Pertanyaan yang diajukan pada tahap ini memungkinkan

peserta didik untuk: (1) menerapkan definisi baru, menjelaskan dan

menampilkan dalam bentuk baru tetapi dalam situasi yang sama, (2)

menggunakan informasi sebelumnya untuk mengajukan pertanyaan,
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mengajukan solusi, membuat keputusan, (3) memaparkan alasan

kesimpulan berdasarkan fakta, (4) mencatat observasi dan menjelaskannya;

(5) memeriksa pemahaman satu sama lain. Evaluasi pada tahap

elaboration, guru memberikan beberapa pertanyaan yang sebenarnya

merupakan pertanyaan evaluasi.

(5) Evaluation

Pada fase terakhir dari model siklus belajar 5E ini peserta didik berupaya

mengasses pemahaman dan kemampuan peserta didik. Evaluasi merupakan

tahap terahkir dalam LC 5E. Pada tahap evaluasi, guru dapat mengamati

pengetahuan atau pemahaman siswa dalam menerapkan konsep baru. Siswa

dapat melakukan evaluasi diri dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan

mencari jawaban yang menggunakan observasi, bukti, dan penjelasan yang

diperoleh sebelumnya. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan guru sebagai

bahan evaluasi tentang proses penerapan LC 5E  sudah berjalan dengan

sangat baik, cukup baik, atau masih kurang.

Tabel 2.2 Penerapan Learning Cycle dalam Pembelajaran dikelas
No Tahap Kegiatan Guru Kegiatan Siswa
1 Tahap

Engangement
Membangkitkan minat dan
keingintahuan siswa.

Mengembangkan
minat/rasa ingin tahu
terhadap topik bahasan.

Mengajukan pertanyaan tentang
proses factual dalam kehidupan
seharihari (yang berhubungan
dengan topic bahasan).

Memberikan respon
terhadap pertanyaan guru.

Mengaitkan topik yang dibahas
dengan pengalaman siswa.
Mendorong siswa untuk
mengingat pengalaman dan
menunjukan keterkaitannya
dengan pembelajaran yang
sedang dibahas. Mengases
pengetahuan yang telah dimiliki
dan termasuk juga miskonsep

Berusaha mengingat
pengalaman sehari-hari
dan
menghubungkan dengan
topik pembelajaran yang
akan dibahas.
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No Tahap Kegiatan Guru Kegiatan Siswa
2 Tahap

Exploration
Meminta siswa berkelompok,
member kesempatan untuk
bekerjasama dalam kelompok
kecil secara mandiri.

Membentuk kelompok
dan berusaha bekerja
dalam kelompok.

Guru berperan sebagai
fasilitator.

Membuat prediksi baru.

Mendorong siswa untuk
menjelaskan konsep dengan
kalimat mereka sendiri.

Mencoba alternative
pemecahan dengan teman
sekelompok, mencatat
pengamatan, serta
mengembangkan ide-ide
baru.

Observasi dan klarifikasi
penjelasan siswa, mendengar
secara kritis penjelasan antar
siswa.

Menunjukan bukti dan
memberi klarifikasi
terhadap ide-ide baru.

Memberi definisi dan penjelasan
siswa terlebih dahulu sebagai
dasar diskusi.

Mencermati dan berusaha
memahami penjelasan
guru.

3 Tahap
Explanation

Mendorong siswa untuk
menjelaskan konsep
dengan kalimat mereka sendiri.

Mencoba member
penjelasan terhadap
konsep yang ditemukan.

Meminta bukti dan klarifikasi
penjelasan siswa.

Menggunakan
pengamatan dan catatan
dalam member
penjelasan.

Mendengar secara kritis
penjelasan antarsiswa atau
guru. Memandu diskusi.

Melakukan pembuktian
terhadap konsep yang
diajukan. berdiskusi.

4 Tahap
Elaboration

Mengingatkan siswa pada
penjelasan alternatif dan
mempertimbangkan data/bukti
saat mereka mengeksplorasi
situasi baru. Mendorong dan
memfasilitasi siswa
mengaplikasikan konsep
dalam seting yang baru.

Menerapkan konsep dan
keterampilan dalam
situasi baru dan
menggunakan simbol dan
definisi formal. Bertanya,
mengusulkan pemecahan,
membuat keputusan,
melakukan percobaan,dan
pengamatan.

5 Tahap
Evaluation

Mengamati pengetahuan
dan pemahaman siswa
dalam hal penerapan
konsep baru.

Mengevaluasi belajarnya
sendiri dengan
mengajukan
pertanyaan terbuka dan
mencari jawaban yang
menggunakan observasi,
bukti, dan penjelasan
yang
diperoleh sebelumnya.
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No Tahap Kegiatan Guru Kegiatan Siswa
5 Mendorong siswa

melakukan evaluasi diri.
Mengambil kesimpulan
lanjut atas situasi belajar
yang dilakukannya.

Mendorong siswa
memahami
kekurangan/kelebihannya
dalam kegiatan
pembelajaran.

Melihat dan menganalisis
kekurangan/kelebihannya
dalam kegiatan
pembelajaran.

Sumber : Diadaptasi dari Bybee (Putra, 2017)

Adapun keunggulan dan kelemahan penerapan model pembelajarn Learning

Cycle 5E (Soebagio,2000). Keunggulannya yakni:

(1) meningkatkan motivasi belajar karena pebelajar (peserta didik) dilibatkan

secara aktif dalam proses pembelajaran,

(2) membantu mengembangkan sikap ilmiah pebelajar dan

(3) pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Learning Cycle yang merupakan perwujudan dari filosofi konstruktivisme,

bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran pebelajar. Beberapa keuntungan

diterapkannya pembelajaran Learning Cycle yaitu:

(1) pengajaran menjadi berpusat pada peserta didik (student-centered);

(2) proses pembelajaran menjadi lebih bermakna karena mengutamakan

pengalaman nyata,

(3) menghindarkan peserta didik dari cara belajar tradisional yang cenderung

menghafal,

(4) memungkinkan peserta didik untuk mengasimilasi dan mengakomodasi

pengetahuan lewat pemecahan masalah dan informasi yang didapat,

(5) membentuk peserta didik yang aktif, kritis, dan kreatif

(Dasna dan Fajaroh, 2008).
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Learning Cycle pada dasarnya sesuai dengan teori konstruktivis Vigostky dan

teori belajar bermakna Ausubel. Vigostky dalam Dasna (2008) menekankan

adanya hakekat sosial dari belajar dan menyarankan menggunakan kelompok-

kelompok belajar dengan kemampuan yang berbeda-beda untuk mengupayakan

perubahan konseptual. Sedangkan Ausubel dalam Dasna (2008) menekankan

pada belajar bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Jadi

learning cycle adalah salah satu model pembelajaran yang terdiri dari tahapa-

tahap kegiatan untuk memberikan kesempatan pada peserta didik berperan aktif

dan mengembangkan daya nalarnya.

C. Kemampuan Komunikasi Matematis

Komunikasi adalah kegiatan yang lekat dengan kehidupan sehari-hari.

Komunikasi menjadi faktor penentu hubungan kita dengan makhluk lainnya,

khususnya hubungan kita dengan sesama manusia.  Oleh karena itu dibutuhkan

keahlian dalam berkomunikasi untuk mencapai komunikasi yang efektif.

Setidaknya kita harus menguasai empat jenis keterampilan dasar berkomunikasi,

yaitu menulis, mambaca (bahasa tulisan), dan mendengar, serta berbicara (bahasa

lisan) (Stephen, 2011: 25).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia komunikasi adalah pengiriman dan

penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang

dimaksud dapat dipahami (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan komunikasi adalah perilaku manusia dalam

kegiatan sehari-hari yang menjadi faktor penentu hubungan dengan sesama,

berupa pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih.
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Menurut Mulyana (2005) komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perila-

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

komunikasi jika melibatkan dua orang atau lebih. Mulyana juga menyebutkan ko-

munikasi 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 simbol yang sama.

Simbol atau lambang adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain berdasarkan

kesepakatan bersama.

Selanjutnya, Latuheru (1988) 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 peserta didik adalah kemampuan peserta didik 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, peserta didik harus memiliki kemampuan komunikasi matematis yang

baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal ini menyebabkan kemampuan

komunikasi matematis menjadi sesuatu yang penting untuk digali oleh seorang

guru dalam pembelajaran matematika.
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NCTM (1989) menyatakan bahwa komunikasi peserta didik 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.

Penentuan tujuan, pilihan tugas, dan penggunaan media dan sumber merupakan

aspek penting dalam melatih komunikasi peserta didik.  Hal ini sesuai dengan

pendapat Olteanu (2014).

“That communication is an integral part of classroom and schooling processes,
and the quality of communication influences the quality of teaching and learning
mathematics. The definition of goals, the choice of tasks, and the use of media and
resources are critical to the success of communication in the classroom.
Designing and implementing effective pedagogical situations or opportunities for
effective communication is the subtle and essential job of the teacher. Especially,
the teacher must guide the students through the communicative process, by
modelling for them the manageable tasks that focus on key learning issues. Often,
a teacher’s guiding question based on choice of tasks will define an impromptu
learning occasion based on what is critical aspect in students’ learning.”

Hal di atas bermakna bahwa komunikasi adalah bagian konsep yang

berkesinambungan dari pembelajaran dikelas dan proses dalam sekolah, dan jika

kualitas dari komunikasi baik maka menyebabkan kualitas baik juga pada

pengajaran dan belajar matematika.  Definisi dari tujuan, pilihan tugas, dan

penggunaan media dan sumber sangat penting untuk keberhasilan komunikasi di

dalam kelas. Pekerjaan utama dan penting bagi guru yaitu perancangan dan
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pengimplementasian situasi pedagogis yang efektif atau peluang untuk

komunikasi yang efektif.  Guru harus membimbing peserta didik melalui proses

komunikatif yaitu memberikan pemodelan bagi peserta didik dengan tugas-tugas

yang berfokus pada kunci masalah pembelajaran.  Pertanyaan yang dibuat guru

sebagai tugas yang diberikan kepada peserta didik dibuat tanpa persiapan terlebih

dahulu berdasarkan aspek penting dalam belajar peserta didik.

Kemampuan komunikasi memberikan kesempatan peserta didik menungkapkan

ide-ide dan menutarakan dalam diskusi kelompok.  Hal ini sesuai dengan

pendapat Hosnan (2014) 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

peserta didik diharapkan untuk memahami, mengelola, dan menciptakan

komunikasi secara efektif dalam berbagai betuk dan isi secara liasan, tulisan, dan

multimedia. Peserta didik 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) menyebutkan

bahwa standar kemampuan yang seharusnya dikuasai oleh peserta didik adalah

sebagai berikut, (1) mengorganisasi dan mengkonsolidasi pemikiran matematika

dan mengkomunikasikan kepada peserta didik lain, (2) mengekspresikan ide-ide

matematika secara koheren dan jelas kepada peserta didik lain, guru, dan lainnya,

(3) meningkatkan atau memperluas pengetahuan matematika peserta didik dengan
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cara memikirkan pemikiran dan strategi peserta didik lain, dan (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.

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 peserta didik mampu merenungkan,

memperjelas dan memperluas ide dan pemahaman mereka tentang hubungan dan

perbedaan pendapat tentang pelajaran matematika.  Hal-hal tersebut membuat

peserta didik lebih memahami matematika dengan lebih mendalam.  Kategori

Komunikasi Matematika menurut Ontario Ministry of Education (2005) dalam

The Capacity Building Series (2010) yaitu:

“Expression and organization of ideas and mathematical thinking (e.g., clarity of
expression, logical organization), using oral, visual, and written forms (e.g.,
pictorial, graphic, dynamic, numeric, algebraic forms; concrete materials) •
communication for different audiences (e.g., peers, teachers) and purposes (e.g.,
to present data, justify a solution, express a mathematical argument in oral,
visual, and written forms) • use of conventions, vocabulary and terminology of the
discipline (e.g., terms, symbols) in oral, visual, and written forms (ontario
ministry of education, 2005, p. 23)”
Hal ini bermakna bahwa komunikasi memiliki kategori:

a. Ekspresi dan pengaturan ide-ide dan berpikir matematika misalnya kejelasan

dari ekspresi, pengaturan secara logis, dengan menggunakan lisan, visual, dan

ditulis bentuk bergambar, grafis, dinamis, numerik , aljabar;dan materi dasar).
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b. Komunikasi dengan pendengar yang berbeda yaitu teman sebaya dan guru.

Komunikasi memiliki tujuan yaitu untuk menyajikan data, membenarkan

solusi, mengungkapkan argumen matematika secara lisan, visual, dan tertulis

bentuk.

c. Penggunaan ketentuan tertentu, kosa kata, dan istilah mata pelajaran

misalnya  istilah, dan simbol dalam bentuk lisan, visual, dan ditulis.

Komunikasi matematika memiliki tujuan salah satunya dapat mengekspresikan

idea idea yang dimiliki.  Hal ini sesuai dengan pendapat Wahyudin (2008)

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.

D. Kerangka Pikir

Pembelajaran matematika adalah proses interaksi belajar-mengajar matematika

antara peserta didik dan guru yang melibatkan segala aspek di dalamnya untuk

mencapai tujuan kurikulum agar proses pembelajaran berkembang secara optimal.
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Sesuai dengan kurikulum pendidikan nasional, salah satu kemampuan yang harus

dikembangkan dalam pembelajaran matematika adalah kemampuan komunikasi

matematis. Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan untuk

mengomunikasikan (menjelaskan) gagasan matematis secara lisan, tertulis,

gambar, diagram, menggunakan benda nyata, menyajikan dalam bentuk aljabar

atau menggunakan simbol matematika. Peserta didik yang memiliki kemampuan

untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan matematisnya dengan baik

cenderung mempunyai pemahaman yang baik terhadap konsep yang dipelajari

serta mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan konsep tersebut.

Seorang peserta didik dikatakan mampu berkomunikasi apabila peserta didik telah

memiliki kemampuan menggunaan kata-kata, gambar, tabel, dan sebagainya yang

menggambarkan kemampuan peserta didik dalam mengorganisasi berbagai

konsep untuk menyelesaikan masalah. Tujuan tersebut tidak mungkin tercapai jika

pembelajaran matematika hanya terfokus pada guru atau teacher centered.

Kegiatan pembelajaran menjadi komunikasi satu arah dan pengetahuan ditransfer

(transfer of knowledge) secara cepat dari guru ke peserta didik. Selain itu kegiatan

pembelajaran diisi dengan latihan soal, sebagai wujud pengaplikasian transfer of

knowledge. Oleh karena itu, guru harus memfasilitasi peserta didik untuk

mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah dengan mengembangkan

perangkat pembelajaran.

Perangkat pembelajaran yang dimaksud adalah LKPD. Guru memfasilitasi peserta

didik melalui berbagai kegiatan dan membimbing peserta didik jika mengalami

kebingungan. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah mengerjakan LKPD.
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LKPD berisi tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh peserta didik untuk

memperoleh pengetahuan. Pada kenyataanya, LKPD yang digunakan oleh peserta

didik masih berisi kumpulan-kumpulan soal. Pada penelitian ini, peneliti

mengembangkan perangkat pembelajaran berupa LKPD pada model Learning

Cycle (LC).

Model pembelajaran Learning Cycle 5E merupakan model pembelajaran yang

berbasis konstruktivisme yang terdiri dari 5 tahap belajar yaitu engagement,

exploration, explanation, elaboration, dan evaluation. Pada tahap engagement,

guru menciptakan minat dan menggali seberapa jauh pengetahuan peserta didik

tentang topik yang akan dipelajari. Dengan demikian guru dapat mengatur

kedalaman penyampaian materi sebagai pengetahuan awal peserta didik. Pada

tahap exploration, peserta didik bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil

tanpa pengajaran langsung dari guru untuk mempelajari konsep dari berbagai

sumber. Pada tahap explanation, peserta didik menjelaskan hasil pemikirannya

dengan kata-kata mereka sendiri, menunjukkan bukti dan klarifikasi dari

penjelasan mereka, serta mendengarkan penjelasan peserta didik lain dengan

kritis. Pada tahap elaboration, peserta didik menerapkan konsep dan keterampilan

yang telah mereka kuasai dalam situasi yang baru. dalam hal ini dengan

menyelesaikan berbagain soal pemecahan masalah. Pada tahap evaluation,

evaluasi dilakukan dengan memberikan soal quiz untuk mengetahui sejauh mana

pemahaman peserta didik tentang materi yang dipelajari.

Dari tahap-tahap pembelajaran Learning Cycle 5E di atas, kemampuan

komunikasi matematis peserta didik secara lisan dioptimalkan pada tahap
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exploration dan explanation. Pada tahap exploration dan explanation, kegiatan

peserta didik dalam diskusi kelompok maupun diskusi klasikal dapat menunjang

kemampuan komunikasi matematisnya secara lisan. Pada tahap ini peserta didik

diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengungkapkan gagasan-gagasan

matematis yang dimiliki. Mereka dapat saling bertukar ide secara leluasa dalam

menyelesaikan permasalahan. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan

komunikasi matematis peserta didik secara tertulis, lebih dioptimalkan pada tahap

elaboration. Pada tahap ini peserta didik mengerjakan soal-soal pemecahan

masalah sehingga sangat penting untuk memperhatikan langkah-langkah

pengerjaan peserta didik. Peserta didik dilatih untuk dapat menyusun jawaban

yang terstruktur dengan baik. Penulisan simbol, istilah, dan struktur kalimat

matematika juga penting untuk diperhatikan. Hal ini tentunya dapat mendukung

pengembangan kemampuan komunikasi matematis peserta didik secara tertulis.

Berdasarkan uraian diatas maka dengan peserta didik mengerjakan LKPD pada

model pembelajaran Learning Cycle maka terdapat proses-proses pembelajaran

yang memberikan peluang bagi peserta didik untuk meningkatkan kemampuan

komunikasi matematis peserta didik.
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang mengacu pada metode

penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D). Penelitian

ini mengacu pada prosedur Akker, dengan 2 tahapan, yaitu preliminary dan tahap

prototyping. Produk yang akan dikembangkan dalam penelitian ini berupa

pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) pada model pembelajaran

learning cycle yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi

matematis peserta didik.

B. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Pringsewu, semester genap tahun

pelajaran 2016/2017. SMP ini terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kec. Pringsewu,

Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pemilihan sekolah tersebut sebagai tempat

penelitian dikarenakan sekolah ini menerapkan kurikulum 2013 sehingga

penerapan LKPD pada model pembelajaran learning cycle materi himpunan

sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Adapun waktu pelaksanaannya pada

bulan Oktober 2017. Subjek dalam penelitian ini dalam beberapa tahap berikut :

1. Subjek Studi Pendahuluan

Pada studi pendahuluan dilakukan beberapa langkah sebagai analisis kebutuhan

LPKPD, yaitu observasi dan wawancara. Subjek pada observasi adalah peserta
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didik kelas VII 2. Subjek pada wawancara adalah peserta didik kelas VII dan

guru yang mengajar matematika di kelas VII yaitu Ibu Utami Dewi, M.M.

2. Subjek Validasi LKPD

Subjek validasi bahan ajar dalam penelitian ini adalah dua orang ahli yang terdiri

atas satu ahli materi, satu ahli media, dan guru pendamping di SMP Negeri 1

Pringsewu. Ahli materi dalam penelitian ini yaitu Bapak Drs. Suharsono.S,

M.Sc.,Ph.D., yang merupakan dosen pada jurusan Matematika fakultas MIPA

Unila. Ahli media yaitu Ibu Ana Istiani, M.Sc., yang merupakan dosen jurusan

Pendidikan Matematika di STKIP Muhammadiyah Pringsewu. Guru pendamping

di SMP Negeri 1 Pringsewu yaitu Ibu Utami Dewi, S.Pd., MM.

3. Subjek Uji Perorangan

Subjek pada tahap ini, diambil tiga orang peserta didik kelas VIII yang sudah

menempuh materi himpunan. Tiga orang peserta didik tersebut memiliki

kemampuan akademik tinggi, sedang, dan rendah.

4. Subjek Uji Kelas Kecil

Subjek pada tahap ini adalah sepuluh orang peserta didik dari kelas VII yang

akan menempuh materi himpunan. Sepuluh orang peserta didik tersebut memiliki

kemampuan tinggi, sedang, dan rendah.

5. Subjek Terbatas

Subjek pada tahap ini adalah peserta didik kelas VII 2 sebagai kelas eksperimen,

sedangkan kelas VII 3 sebagai sebagai kelas kontrol, dengan kemampuan yang

heterogen.
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C. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian pengembangan yang akan digunakan dalam penelitian ini

sesuai dengan yang disebutkan Akker (2006) sebagai berikut: (1) tahap

preliminary, tahap menganalisis konteks dan masalah untuk pengembangan

landasan kerangka konseptual melalui review literatur, (2) tahap pembuatan

produk atau prototyping melalui uji formatife (formative evaluation) yang

mencangkup evaluasi diri (self-evaluation), uji ahli (expert reviews), uji

perorangan (one to one), uji kelas kecil (small group), dan uji terbatas.

Prosedur penelitian pengembangan yang akan dilakukan pada penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Tahap preliminary

Tahap ini dibagi menjadi dua tahap yakni tahap persiapan dan tahap pendesainan.

a. Pada tahap persiapan, peneliti akan melakukan observasi terhadap bahan ajar

yang digunakan guru di kelas VII. Wawancara dilakukan dengan guru

matematika, terkait dengan hasil observasi agar hasil pengamatan yang

diperoleh, lebih akurat, dan memperjelas beberapa hal terkait bahan ajar yang

dibutuhkan dalam pembelajaran. Selanjutnya memberikan beberapa pertanyaan

kepada peserta didik, berkaitan dengan bahan ajar yang digunakan selama ini,

dan bagaiamana pembelajaran yang telah diterapkan selama ini.

b. Pada tahap pendesainan, dilakukan pendesainan LKPD yang akan

dikembangkan. Produk yang dihasilkan dinamakan prototype 1.

2. Tahap formative evaluation

Tahap formative evaluation mengikuti alur Tessemer (1993), yang terdiri dari

beberapa uji yaitu evaluasi diri (self evaluation), protopyping (uji ahli atau expert
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review, uji perorangan atau one-to-one, uji kelas kecil atau small group), serta uji

terbatas (field test). Berikut ini uraian dari tahap-tahap tersebut.

a. Evaluasi diri atau self evaluation

Pada tahap ini dilakukan evaluasi diri terhadap hasil desain prototype 1 LKPD

pada materi himpunan. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan kelayakan materi

dan desain.

b. Uji ahli atau expert review

Hasil desain pada prototype 1 yang dikembangkan atas dasar self evaluation

kemudian divalidasi oleh ahli materi dan desain yang berkompeten

dibidangnya. Tanggapan dan saran dari para pakar terhadap produk yang telah

dibuat, ditulis pada lembar validasi yang telah disiapkan sebagai bahan untuk

revisi.

c. Uji perorangan atau one to one

Prototype 1 yang telah divalidasi oleh ahli dan kemudian direvisi, diujicobakan

pada tiga orang peserta didik kelas VIII yang sudah menempuh materi

himpunan. Tiga orang tersebut memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan

rendah. Uji perorangan difokuskan untuk mencatat waktu yang telah

dihabiskan dalam membaca LKPD dan untuk menguji kesulitan soal yang

diberikan atau ada tidak kesalahan tulisan pada LKPD tersebut. Ketiga peserta

didik diobservasi diberi lembar validasi dan diminta untuk memberikan

komentar terhadap LKPD pada model pembelajarn learning cycle tersebut.

Berdasarkan hasil komentar peserta didik inilah prototype 1 direvisi dan

diperbaiki lagi, hasil revisinya dinamakan prototype 2.
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d. Uji kelas kecil atau small group

Pada tahap ini, prototype 2 diujicobakan pada kelas kecil yang terdiri dari

sepuluh orang peserta didik kelas VII yang berbeda dengan kelas penelitian.

Sepuluh orang peserta didik tersebut memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan

rendah. Uji kelas kecil ini bertujuan untuk mengetahui tigkat keterbacaan,

pemahaman, dan ketertarikan peserta didik pada LKPD tersebut. Pada akhir

kegiatan, mereka diberikan lembar skala respon. Hasil validasi dan saran serta

hasil uji coba yang diperoleh pada tahap ini akan dijadikan bahan untuk

merevisi hasil prototype 2. Hasil revisi dinamakan prototype 3.

e. Uji terbatas

Uji terbatas ini akan dilakukan di dua kelas. Kelas VII 2 menggunakan LKPD.

Kelas VII 3 tanpa menggunakan LKPD (kelas kontrol/kelas konvensional yaitu

kelas VII 3). Rancangan penelitian yang digunakan adalah Pretest-Posttest

Control Group Design. Rancangan tersebut dapat digambarkan sebagai

berikut:

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian

Kelompok
Perlakuan

Pretest Pembelajaran Posttest

E Y Menggunakan LKPD pada Model
Pembelajaran Learning Cycle Y

K Y Konvensional Y
Fraenkel & Wallen (1993)

Keterangan:
E : Kelas eksperimen
K : Kelas kontrolY : Dilaksanakan pretest instrumen tes pada kelas eksperimen dan kontrolY : Dilaksanakan posttest instrumen tes pada kelas eksperimen dan kontrol
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D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, dan

nontes (observasi, wawancara, dan dokumentasi).

1. Tes

Pengumpulan data melalui tes meliputi pretest dan posttest untuk masing-masing

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Bentuk tes yang digunakan dalam

pengumpulan data adalah tes uraian.

2. Nontes

Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan

pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat

kegiatan yang dilakukan. Observasi ini digunakan untuk mengetahui kondisi

objektif saat kegiatan belajar mengajar matematika, serta faktor-faktor yang

dapat mempengaruhi proses belajar matematika.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan

informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya

jawab.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang nama-nama

pesrta didik yang digunakan subjek penelitian.
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E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis instrumen,

yaitu tes dan nontes. Instrumen-instrumen ini diberikan sesuai dengan subjek pada

penelitian pengembangan.

1. Instrumen Studi Pendahuluan

Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah lembar observasi dan lembar

wawancara. Lembar observasi digunakan saat melakukan pengamatan mengenai

kebutuhan LKPD dalam pembelajaran. Lembar wawancara, digunakan untuk

melakukan wawancara dengan guru setelah melakukan observasi dan wawancara

dengan peserta didik mengenai bahan ajar yang digunakan saat pembelajaran

matematika di kelas. Serta memberikan angket kebutuhan guru dan angket

kebutuhan peserta didik.

2. Instrumen Validasi LKPD

Instrumen dalam validasi LKPD diserahkan kepada ahli materi dan ahli desain.

Instrumen yang diberikan berupa pernyataan skala likert dengan empat pilihan

jawaban, yaitu Sangat Baik (SB), Baik (B), Kurang (K), Sangat Kurang (SK),

serta dilengkapi komentar dan saran dari para ahli. Kriteria yang menjadi

penilaian dari ahli materi adalah (1) aspek kelayaan isi, (2) aspek kelayakan

penyajian, (3) aspek model pembelajaran learnig cycle.

Kriteria dari ahli media adalah (1) aspek kelayakan kegrafikan, meliputi ukuran

bahan ajar, desain sampul bahan ajar, desain isi bahan ajar, (2) aspek kelayakan

bahasa, meliputi kelugasan, komunikatif, kesesuaian dengan kaidah bahasa,

penggunaan istilah dan simbol. Pemberian skala ini bertujuan untuk menilai
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tampilan bahan ajar dan kesesuaian antara desain yang digunakan dan isi bahan

ajar.

Kriteria dari guru pendamping adalah (1) komponen syarat didaktik, meliputi

kebenaran konsep, pendekatan pembelajaran, keluasan konsep, kedalaman

materi, kegiatan peserta didik (2) komponen syarat teknis yaitu penampilan fisik,

(3) komponen syarat konstruksi yaitu kebahasaan, (4) komponen syarat lainnya,

meliputi penilaian, keterlaksanaan. Tujuan pemberian skala ini adalah menilai

kesesuaian isi bahan ajar.

3. Instrumen Uji Perorangan

Instrumen ini diberikan kepada peserta didik yang menjadi subjek uji perorangan

LKPD, untuk mengetahui lamanya waktu yang diperlukan peserta didik membaca

LKPD tersebut dan untuk menguji kesulitan soal yang diberikan atau ada tidak

kesalahan tulisan pada bahan ajar tersebut. Instrumen ini disusun untuk

mendapatkan data mengenai berapa alokasi waktu yang diperlukan peserta didik

dalam membaca submateri dalam materi himpunan pada LKPD.

4. Instrumen Uji Kelas Kecil

Instrumen ini diberikan kepada peserta didik yang menjadi subjek uji kelas kecil

LKPD, untuk mengetahui tigkat keterbacaan, pemahaman, dan ketertarikan

peserta didik pada LKPD tersebut. Instrumen yang diberikan berupa pernyataan

skala likert dengan empat pilihan jawaban yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju,

dan sangat tidak setuju.

5. Instrumen Uji Terbatas

Terdapat instrumen tes dan nontes yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam

kegiatan ini. Instrumen tersebut dijelaskan sebagai berikut:
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a) Instrumen ini berupa tes kemampuan komunikasi matematis. Tes ini

diberikan secara individual dan bertujuan untuk mengukur kemampuan

komunikasi matematis. Penilaian hasil tes dilakukan sesuai dengan pedoman

penilaian.

Tabel 3.2. Pedoman Penilaian Kemampuan Komunikasi Matematis

No Menulis Menggambar Ekspresi Matematis
0 Tidak ad jawaban, kalaupun ada hanya memperlihatkan tidak memahami

konsep sehingga informasi yang diberikan tidak berarti apa-apa
1 Hanya sedikit dari

penjelasan yang benar.
Hanya sedikit gambar
diagram, atau tabel
benar

Hanya sedikit dari
model matematika
yang benar

2 Penjelasan secara
matematis masuk akal
namun hanya sebagian
jawaban yang benar

Melukis diagram,
gambar, atau tabel
namun kurang lengkap
dan benar

Membuat model
matematika dengan
benar, manuan salah
dalam mendapatkan
solusi.

3 Penjelasan secara
matematis masuk akal
dan benar, meskipun
tidak tersusun secara
logis atau terdapat
sedikit kesalahan bahasa

Melukis diagram,
gambar atau tabel secara
lengkap dan benar

Membuat model
matematika dengan
benar, kemudian
melakukan
perhitungan atau
mendapatkan solusi
secara benar dan
lengkap

4 Penjelasan secara
matematis, masuk akal,
dan jelas serta tersusun
secara logis
Skor maksimal = 4 Skor Maksimal = 3 Skor Maksimal = 3

Sebelum diberikan diakhir pembelajaran, instrumen ini diuji cobakan terlebih

dahulu pada kelas lain yang telash menempuh materi himpunan untuk

mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan day pembeda soal.

F. Analisis data

Data hasil penelitian terbagi menjadi dua bagian yaitu data kuantitatif. Data

kuantitatif yang diperoleh dari data hasil tes kemapuan komunikasi matematis

peserta didik. Untuk mengetahui apakah butir soal telah memenuhi kualifikasi
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soal yang layak digunakan untuk tes, maka harus memenuhi kriteria tes yang baik

diantaranya:

a. Uji Validitas

Validitas yang digunakan adalah validitas isi dan butir soal. Validitas isi yaitu

validitas yang ditinjau dari isi tes itu sendiri sebagai alat pengukur hasil belajar

peserta didik, isinya telah dapat mewakili secara representatif terhadap

keseluruhan materi atau bahan pelajaran yang seharusnya diteskan.Validitas isi

dari suatu tes kemampuan komunikasi matematis dapat diketahui dengan jalan

membandingkan antara isi yang terkandung dalam tes kemampuan komunikasi

matematis dengan indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran, apakah hal-

hal yang tercantum dalam indikator 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 VII. Jika

penilaian guru menyatakan bahwa butir-butir tes telah sesuai dengan kompetensi

dasar dan indikator maka tes tersebut dikategorikan valid. Penilaian terhadap

kesesuaian isi tes dengan isi kisi-kisi tes yang diukur dan kesesuaian bahasa yang

digunakan dalam tes dengan kemampuan bahasa peserta didik dilakukan dengan

menggunakan daftar check list (√) oleh guru.  Hasil penilaian terhadap tes untuk

mengambil data penelitian telah memenuhi validitas isi. Setelah dinyatakan valid,

selajutnya soal diuji cobakan kepada peserta didik kelas VIII 4 sebanyak 32

peserta didik yang sudah menempuh materi himpunan. Validitas butir soal

dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus korelasi product moment,

yaitu:
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= ∑ − (∑ )(∑ ){ (∑ ) − (∑ ) }{ (∑ ) − (∑ ) }
Keterangan:
rxy : Koefesien korelasi
N : Jumlah responden yang diuji
X : Skor setiap item
Y : Skor seluruh item responden uji coba

Widoyoko (2012: 137)

Validitas data uji coba instrument dalam penelitian menggunakan rumus Pearson

product moment. Validitas item untuk instrumen kuesioner pengetahuan disajikan

pada tabel berikut:

Tabel 3. 3. Data Validitas Instrumen
Nomor Soal Keterangan

1 0.65 Valid
2 0.74 Valid
3 0.87 Valid
4 0.87 Valid
5 0.89 Valid
6 0.89 Valid

Penafsiran harga korelasi dilakukan dengan membandingkan dengan harga

kritik untuk validitas butir instrument, yaitu 0,3. Artinya apabila ≥ 0,3,
nomor butir tersebut dikatakan valid dan mememuaskan (Widoyoko, 2012: 143).

Tabel 3.2 menyajikan hasil validitas instrument tes representasi matematis.

Perhitungan yang lebih rinci disajikan dalam Lampiran C.1 halaman 182.

b. Reliabilitas

Reliabilitas merupakan tingkat keajegan suatu item tes yang digunakan dalam uji

coba, dan suat tes secara konsisten mengukur apa yang diukur dan memberikan

hasil relative sama. Perhitungan untuk mencari nilai reliabilitas instrumen

didasarkan pada pendapat Arikunto (2010) yang menyatakan bahwa untuk

menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus Alpha, yaitu:
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( ) 1 − ∑
Keterangan :
r11 : nilai reliabilitas instrumen (tes)
n : banyak butir soal (item)∑σ : jumlah varians skor tiap-tiap itemσ : varians total

Sudijono (2008) berpendapat bahwa suatu tes dikatakan baik apabila memiliki

nilai reliabilitas ≥ 0,70. Kriteria yang akan digunakan adalah memiliki nilai

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

nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,84. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen

yang diujicobakan memiliki reliabilitas yang tinggi sehingga instrumen tes ini

dapat digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis peserta

didik. Hasil perhitungan reliabilitas uji coba instrumen dapat dilihat pada

Lampiran C.2 halaman 183.

c. Tingkat kesukaran

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

kesukaran sedang, tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Perhitungan tingkat

kesukaran suatu butir soal digunakan rumus sebagai berikut:TK =
Keterangan:
TK : tingkat kesukaran suatu butir soalJ : jumlah skor yang diperoleh peserta didik pada butir soal yang diperolehI : jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh peserta didik pada butir

soal

Untuk menginterpretasikan tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria

indeks kesukaran sebagai berikut:
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Tabel 3.4. Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Nilai Interpretasi
0,00≤ TK ≤ 0,15 Sangat sukar

0,16≤ TK ≤ 0,30 Sukar

0,31≤ TK ≤ 0,70 Sedang

0,71≤ TK ≤ 0,85 Mudah

0,86≤ TK ≤ 1,00 Sangat mudah

Sudijono (2008: 372)

Kriteria soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal memilki nilai

tingkat kesukaran 0,16 ≤ TK ≤ 0,85. Hasil perhitungan tingkat kesukaran uji

coba soal berpikir kreatif disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.5. Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Instrumen Tes

Nomor Item Nilai TK Interpretasi
1 0.71 Mudah
2 0.25 Sukar
3 0.44 Sedang
4 0.50 Sedang
5 0.45 Sedang
6 0.45 Sedang

Disimpulkan bahwa tingkat kesukaran instrumen tes yang diuji untuk soal nomor

3, 4, 5, 6, merupakan kategori soal sedang. Hasil perhitungan tingkat kesukaran

butir soal dapat dlihat pada Lampiran C.3 halaman 184.

d. Daya Pembeda

Daya beda suatu butir tes adalah kemampuan suatu butir untuk membedakan

antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dan 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 memeperoleh nial terendah. Kemudian

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

bawah). Sudijono (2008: 120) mengemukakan bahwa menghitung daya pembeda

ditentukan dengan rumus:

DP = JA − JBIA
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 klarifikasi yang tertera

dalam Tabel 3.5

Tabel 3.6 Interpretasi Nilai Daya Pembeda

Nilai Interpretasi
Negatif≤ DP ≤ 0,10 Sangat buruk

0,10≤ DP ≤ 0,19 Buruk
0,20≤ DP ≤ 0,29 Agak baik, perlu revisi
0,30≤ DP ≤ 0,49 Baik

DP ≥ 0,50 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 3.6.

Tabel 3.7. Hasil Analisis Daya Pembeda Instrumen Tes

Nomor Item Nilai DP Interpretasi
1 0.09 Sangat buruk
2 0.20 Aga baik
3 0.30 Baik
4 0.30 Baik
5 0.30 Baik
6 0.30 Baik
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Disimpulkan bahwa daya pembeda instrumen tes untuk soal nomor 3, 4, 5 dan 6

yang diuji merupakan kategori soal baik dengan 0,30 ≤ DP ≤ 0,49, untuk soal

nomor 2 yang diuji merupakan kategori soal agak baik dengan 0,20 ≤ DP ≤ 0,29
sedangkan soal nomor 1 yang diuji merupakan kategori sangat buruk Negatif ≤DP ≤ 0,10. Hasil perhitungan daya pembeda butir soal dapat dilihat pada

Lampiran C.3 halaman 184.

Berdasarkan hasil analisis data uji coba instrumen terkait uji validitas, reliabilitas,

daya pembeda dan tingkat kesukaran diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.8. Rekapitulasi Hasil uji validitas, tingkat kesukaran dan daya
pembeda

No
Soal

Validitas TK DB
Status
Soalr

hitung
r tabel Tafsiran Inde

ks
Tafsira

n Indeks Tafsira
n

1 0.59 0,3 Valid 0.71 Mudah 0.09
Sangat
buruk Dibuang

2 1.42 0,3 Valid 0.25 Sangat
Sukar

0.20 Agak
baik

Dibuang

3 1.64 0,3 Valid 0.44 Sedang 0.30 Baik
Diterima

Baik

4 1.74 0,3 Valid 0.50 Sedang 0.30 Baik
Diterima

Baik

5 1.78 0,3 Valid 0.45 Sedang 0.30 Baik
Diterima

Baik

6 1.78 0,3 Valid 0.45 Sedang 0.30 Baik
Diterima

Baik

Berdasarkan rekapitulasi hasil uji validitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda

maka diputuskan untuk nomor soal yang digunakan  dalam penelitian ini adalah

soal nomor 3, 4, 5 dan 6 sedangkan soal nomor 1 dan 2 di buang atau tidak

digunakan untuk mengambil data hasil belajar peserta didik.
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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. Data Studi Pendahuluan

Data studi pendahuluan berupa hasil observasi dan wawancara dianalisis secara

deskriptif sebagai latar belakang diperlukannya LKPD. Hasil review berbagai

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

sebagai acauan untuk menyusun LKPD.

2. Data Kelayakan

Data yang diperoleh saat validasi LKPD adalah hasil penilaian validator terhadap

LKPD melalui skala kelayakan. Analisis yang digunakan 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 pengembangan ini adalah 4

skala, yaitu:

1) Skor 1 adalah kurang baik.

2) Skor 2 adalah cukup baik.

3) Skor 3 adalah baik.

4) Skor 4 adalah sangat baik.

Langkah-langkah menyusun kriteria penilaian adalah :

(1) Menentukan jumlah interval, yaitu 4.

(2) Menentukan rentang skor yaitu skor maksimum dan skor minimum.
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(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 penilaian

kelayakan adalah teknik analisis deskriptif. Adapun pada teknik deskriptif,

persentase yang akan digunakan adalah:

Kategori penilaian dan interval nilai untuk setiap kategori ditunjukkan pada tabel

3.8. berikut:

Tabel 3.9 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)

Keterangan:
S : Skor responden
P : Panjang interval kelas
S min : Skor terendah
S max : Skor tertinggi

3. Data Uji Perorangan dan Kelas Kecil

Teknik analisis data pada saat uji perorangan dan kelas kecil, dilakukan dengan

menganalisis lembar skala yang diberikan pada peserta didik setelah uji LKPD

selesai dilakukan. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidak

kesalahan tulisan di LKPD tersebut, dan untuk mengetahui tingkat keterbacaan,

pemahaman, dan ketertarikan peserta didik pada LKPD tersebut. Skala respon

peserta didik dianalisis menggunakan skala likert dengan empat kriteria. Interval

nilai dan kriteria penilaian yang digunakan sama dengan analisis saat tahap

validasi bahan ajar oleh ahli. Selain itu, analisis  uji perorangan dilakukan dengan
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menganalisis secara deskriptif terhadap lembar alokasi waktu membaca yang

diberikan kepada peserta didik. Data dianalisis secara deskriptif.

4. Data Uji Terbatas

Teknik analisis data pada saat uji terbatas, dilakukan dengan memberikan LKPD

pada prototype 3 digunakan untuk memperoleh data tentang dampak penerapan

LKPD pada kemampuan kkomunikasi matematis peserta didik. LKPD pada

prototype 3 diujicobakan pada subjek penelitian seluruh peserta didik kelas VII 2

dan VII 3. Data tersebut dianalisis dengan tiga tahap analisis yaitu:

a. Analisi Data Kamampuan Komunikasi Matematis

Data yang diperoleh dari hasil pengisian hasil pretest dan posttest kemampuan

komunikasi matematis kemudian di analisi untuk mengetahui besarnya

peningkatan kemampuan komunikasi matematis pada peserta didik yang

menggunakan LKPD dan peserta didik yang mengikuti pembelajaran

konvensional. Besarnya peningkatan dapat dihitung dengan rumus N-Gain (g),

yaitu:

g = −−
Keterangan:
g : N-Gain
S posttest : Skor posttest
S pretest : Skor pretest
Smaks : Skor maksimum

Hasil perhitungan N-Gain diintepretasikan dengan menggunakan klasifikasi Hake

(Meltzer, 2002; Archambault, 2008). Tingkat efektifitas berdasarkan rata-rata nilai

N-Gain dapat dilihat pada Tabel 3.10.
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Tabel 3.10 Nilai Rata-rata N-Gain dan Klasifikasinya
Rata-rata N-Gain Klasifikasinya Tingkat efektifitas

(g) ≥ 0,70 Tinggi Efektif

0,30< (g) < 0,70 Sedang Cukup Efektif

(g) ≤ 0,30 Rendah Kurang Efektif

b. Uji perbedaan antara N-Gain kelas eksperimen dan kelas kontrol

Hasil N-Gain kelas eksperimen (kelas VII 2) dibandingkan dengan hasil N-Gain

kelas kontrol (kelas VII 3), dengan uji-t dua sampel bebas (independent).

Menurut Sutiarso (2011), rumus uji-t dua sampel bebas (independent), yaitu:

= ̅ − ̅1 + 1
Dengan:

= ( − 1) + ( − 1)+ − 2
Keterangan:t = tx = rata – rata kelompok ax = rata – rata kelompok bS = deviasi standar kelompok aS = deviasi standar kelompok bn = banyaknya data kelompok an = banyaknya data kelompok b

Hipotesis:H : μ = μ (Tidak ada perbedaan rata – rata N-Gain matematika antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol)H : μ ≠ μ (Ada perbedaan rata – rata N-Gain matematika antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol)

Kriteria Uji:
Tolak H : jika t > t
Terima H : jika − t ≤ t ≤ t
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Kriteria Uji dengan menggunakan SPSS :

Terima H jika nilai Sig. > 0,05
Tolak H jika nilai Sig. < 0,05
Sebelum melakukan analisis uji statistik perlu dilakukan uji prasyarat, yaitu uji

normalitas dan homogenitas.

(1) Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah sebaran data respon

berdistribusi   normal   atau tidak (Sugiyono,   2010). Uji ini menggunakan uji

Kolmogorov-Smirnov Z. Adapun hipotesis uji adalah sebagai berikut.

Hipotesis uji:

Ho : data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1  : data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov Z

(K-S Z) menggunakan software SPPS versi 17.0 dengan kriteria pengujian yaitu

jika nilai probabilitas (sig) dari Z lebih besar dari = 0,05, maka hipotesis nol

diterima (Trihendradi, 2005: 113). Setelah dilakukan pengujian normalitas pada

skor pretest kemapuan komunikasi matematis matematika didapat hasil yang

disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Uji Normalitas Skor Pretest Kemampuan Komunikasi Matematis

Kelompok
Penelitian

Banyaknya
Peserta
didik

Probabilitas
(Sig)

Keterangan

Eksperimen 32 0,081 Asymp. Sig. (2-tailed)>0,05 = normal
Kontrol 32 0,200 Asymp. Sig. (2-tailed)>0,05 = normal
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Pada Tabel 3.11 terlihat bahwa probabilitas (Sig) untuk kelas eksperimen dan

kelas kontrol lebih dari 0,05, sehingga hipotesis nol diterima. Hal ini berarti

bahwa data skor pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol berasal dari populasi

yang berdistribusi normal. Perhitungan uji normalitas data skor pretest dapat

dilihat pada Lampiran C.8 halaman 190. Uji normalitas juga dilakukan terhadap

data posttest kemampuan komunikasi matematis, setelah dilakukan perhitungan

didapatkan hasil yang disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Uji Normalitas Skor Posttest Kemampuan Komunikasi Matematis

Kelompok
Penelitian

Banyaknya
Peserta
didik

Probabilitas
(Sig)

Keterangan

Eksperimen 32 0,200 Asymp. Sig. (2-tailed)>0,05 = normal
Kontrol 32 0,200 Asymp. Sig. (2-tailed)>0,05 = normal

Pada Tabel 3.11 terlihat bahwa probabilitas (Sig) untuk kelas eksperimen maupun

kelas kontrol lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis nol diterima. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa data skor posttest kemampuan komunikasi

matematis matematika peserta didik kelas eksperimen maupun kelas kontrol

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan uji normalitas data

posttest dapat dilihat pada Lampiran C.11 halaman 193 .

(2) Uji Homogenitas

Uji homogenitas variansi dilakukan untuk  mengetahui apakah kedua kelompok

data memiliki variansi yang homogen atau tidak. Untuk menguji homogenitas

variansi maka dilakukan uji Levene. Adapun hipotesis untuk uji ini adalah:H : = (kedua kelompok populasi memiliki varians yang homogen)H : ≠ (kedua kelompok populasi memiliki varians yang tidak homogen)
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Dalam penelitian ini, uji homogenitas menggunakan uji Levene dengan software

SPSS versi 17.0 dengan kriteria pengujian adalah jika nilai probabilitas (Sig.)

lebih besar dari α = 0,05, maka hipotesis nol diterima (Trihendradi, 2005: 145).

Berdasarkan hasil uji normalitas pada data skor pretest dan skor posttest

komunikasi matematis matematika diketahui bahwa kedua kelas berasal dari

populasi yang berdistribusi normal. Sehingga selanjutnya dilakukan uji

homogenitas terhadap skor pretest dan skor posttest komunikasi matematis

matematika. Setelah dilakukan perhitungan diperoleh hasil uji homogenitas yang

disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Uji Homogenitas Populasi Skor Pretest Dan Skor Posttest
Kemampuan Komunikasi Matematis

Kelompok
Penelitian Statistik Levene Probabilitas (Sig.) Keterangan

Pretest 0,336 0,564 Homogen
Posttest 0,302 0,584 Homogen

Pada Tabel 3.13 terlihat bahwa nilai probabilitas (sig) lebih besar dari 0,05

sehingga hipotesis nol diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa data skor pretest

dan skor posttest kemampuan komunikasi matematis matematika peserta didik

dari  kedua kelompok populasi memiliki varians yang homogen atau sama.

Perhitungan uji homogenitas dapat dilihat pada Lampiran C.9 halaman 190 dan

Lampiran C.12 halaman 194.

(3) Uji Hipotesis

a) Uji Hipotesis untuk Skor Pretest

Setelah melakukan uji normalitas, diperoleh bahwa data skor pretest dari populasi

yang berdistribusi normal. Menurut Sudjana (200), apabila data dari kedua sampel

berdistribusi normal dan memiliki varian yang sama maka analisis data dilakukan
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dengan menggunakan uji kesamaan dua rata-rata, yaitu uji t dengan hipotesis uji

sebagai berikut.

Hipotesis uji:

Ho: Tidak ada perbedaan kemampuan awal komunikasi matematis matematika

peserta didik yang menggunakan LKPD pada model pembelajaran learning cycle

dengan kemampuan awal kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang

tidak menggunakan LKPD pada model pembelajaran learning cycle.H : Ada perbedaan kemampuan awal komunikasi matematis matematika peserta

didik yang menggunakan LKPD pada model pembelajaran learning cycle dengan

kemampuan komukiasi matematis peserta didik yang tidak menggunakan LKPD

pada model pembelajaran learning cycle.

b) Uji Hipotesis  untuk Skor Posttest

Setelah melakukan uji normalitas dan homogenitas data, diperoleh bahwa data

skor posttest berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Menurut Sudjana

(2005 : 243), apabila data dari kedua sampel berdistribusi normal dan memiliki

varian yang sama maka analisis data dilakukan dengan menggunakan uji

kesamaan dua rata-rata, yaitu uji t dengan hipotesis uji sebagai berikut.

Hipotesis uji:H : tidak ada perbedaan kemampuan komunikasi matematis matematika peserta

didik yang menggunakan LKPD pada model pembelajaran learning cycle dengan

kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang tidak menggunakan LKPD

pada model pembelajaran learning cycle.H : ada perbedaan kemampuan komunikasi matematis matematika peserta didik

yang menggunakan LKPD pada model pembelajaran learning cycle dengan
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kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang tidak menggunakan LKPD

pada model pembelajaran learning cycle.

Jika hipotesis nol ditolak maka perlu dianalisis lanjutan untuk mengetahui apakah

kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang menggunakan LKPD pada

model pembelajaran learning cycle lebih tinggi daripada kemampuan pemahaman

komunikasi matematis peserta didik yang tidak menggunakan LKPD pada model

pembelajaran learning cycle. Adapun analisis lanjutan tersebut  melihat data

sampel mana yang rata-ratanya lebih tinggi.



80

V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai

berikut:

1. Pengembangan LKPD pada model pembelajaran learning cycle untuk

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik, diawali dari

studi pendahuluan yang menunjukan kebutuhan dikembangkannya LKPD pada

model pembelajaran learning cycle. Hasil validasi menunjukan bahwa LKPD pada

model pembelajaran learning cycle pada materi himpunan telah layak digunakan

dan termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil akhir dari penelitian

pengembangan ini adalah LKPD pada model pembelajaran learning cycle untuk

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta didik.

2. LKPD pada model pembelajaran learning cycle efektif untuk meningkatkan

kemampuan komunikasi matematis peserta didik. hal ini dapat dilihat dari

kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang menggunakan LKPD

pada model pembelajaran learning cycle lebih tinggi daripada kemampuan

komunikasi matematis peserta didik yang tidak menggunakan LKPD pada model

pembelajaran learning cycle. Selain itu, peningkatan kemampuan komunikasi
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matematis peserta didik yang menggunakan LKPD pada model pembelajaran

learning cycle dikategorikan tinggi.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan penelitian, dikemukakan saran-saran sebagai

berikut:

1. Guru dapat menggunakan LKPD pada model pembelajaran learning cycle sebagai

alternatif untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis siswa pada

materi Himpunan.

2. Pembaca dan peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lanjutan

mengenai LKPD pada model pembelajaran learning cycle hendaknya

mengembangkan LKPD pada model pembelajaran learning cycle pada materi

yang sama namun pada jenjang pendidikan yang berbeda, 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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