
 

 

 

 

 

 

PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS MODEL PEMBELAJARAN 

AUDITORY, INTELLECTUALLY, REPETITION UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI  

MATEMATIKA PESERTA DIDIK KELAS V  

SEKOLAH DASAR 

 

 

Tesis 

 

Oleh 

ATIKA NUR HIDAYATI 

NPM 1823053039 

 

 

 

 

PROGRAM MAGISTER KEGURUAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

2021 

 

 

 

 

 



 

 

PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS MODEL PEMBELAJARAN 

AUDITORY, INTELLECTUALLY, REPETITION UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI  

MATEMATIKA PESERTA DIDIK KELAS V  

SEKOLAH DASAR 

 

Oleh 

ATIKA NUR HIDAYATI 

 

Tesis 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  

MAGISTER PENDIDIKAN 

 

Pada 

Jurusan Ilmu Pendidikan 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

 

 

 

PROGRAM MAGISTER KEGURUAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

2021 



 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS MODEL PEMBELAJARAN 

AUDITORY, INTELLECTUALLY, REPETITION UNTUK 

MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

MATEMATIKA PESERTA DIDIK  

KELAS V SEKOLAH DASAR 

 

 

 

Oleh 

 

ATIKA NUR HIDAYATI 

 

 

 

 

Masalah dalam penelitian dan pengembangan ini adalah rendahnya kemampuan 

komunikasi matematika peserta didik, sulitnya peserta didik untuk menuliskan 

bentuk simbol-simbol matematika serta keterbatasan bahan ajar yang digunakan 

saat pembelajaran di kelas V di Sekolah Dasar. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan lembar kegiatan peserta didik (LKPD) pada materi bangun 

ruang sederhana yang valid digunakan, mengetahui kepraktisan LKPD dari 

pengguna yaitu pendidik dan peserta didik, serta mengetahui keefektifan LKPD 

yang dikembangkan terhadap peningkatan kemampuan komunikasi matematika. 

Metode penelitian pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada desain penelitian Borg and Gall. Subjek penelitian ini yaitu peserta didik 

kelas V SDN 1 Semuli Raya. Hasil penelitian menyatakan bahwa produk LKPD 

berbasis model pembelajaran AIR yang valid, praktis, dan efektif untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika peserta didik. Hal ini 

dibuktikan dari hasil validasi ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa dengan 

kategori “Sangat Valid”. LKPD berbasis model pembelajaran AIR praktis 

digunakan dengan memenuhi aspek kemenarikan, kemudahan dan bermanfaat 

dengan kategori “sangat praktis”. LKPD berbasis model pembelajaran AIR efektif 

digunakan dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematika peserta 

didik pada skor pretest dan posttest dengan hasil perhitungan N-Gain kelas 

eksperimen masuk pada kategori cukup efektif. 

 

Kata Kunci : Komunikasi Matematika, Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD), 

Model Pembelajaran AIR. 

 



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 DEVELOPMENT OF LKPD BASED ON AUDITORY, INTELLECTUALY, 

REPETITION LEARNING MODELS FOR IMPROVE COMMUNICATION 

ABILITY STUDENT MATHEMATICS FOR CLASS V STUDENTS  

ELEMENTARY SCHOOL 

 

 

 

 

By 

 

ATIKA NUR HIDAYATI 

 

 

 

 

The problems in this research and development are the low mathematical 

communication skills of students, the difficulty of students to write down the 

forms of mathematical symbols and the limitations of the teaching materials used 

during learning in grade V in Elementary Schools. This study aims to develop 

student worksheets (LKPD) on simple room building materials that are valid for 

use, to know the practicality of student worksheets, namely educators and 

students, and to determine the effectiveness of the developed LKPD on improving 

mathematical communication skills. The research and development method used 

in this study refers to the research design of Borg and Gall. The sample of this 

study were 25 students in the control class and 25 students in the experimental 

class at SDN 01 Semuli Raya. The results of the study stated that the LKPD 

products based on the AIR learning model were valid, practical, and effective to 

improve students' mathematical communication skills. This is evidenced by the 

results of the validation of material experts, media experts, and linguists with the 

"Very Valid" category. LKPD based on the AIR learning model is practically used 

by fulfilling the attractiveness, convenience and useful aspects of the "very 

practical" category. LKPD based on the AIR learning model is effectively used in 

improving the mathematics communication skills of students on the pretest and 

posttest scores with the results of the N-Gain calculation of the experimental class 

in the quite effective category. 

 

Keywords :  AIR Learning Model; Mathematical Communication; Student 

Worksheets (LKPD) 
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MOTTO 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 

telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).  

dan  

hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 

(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
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I. PENDAHULUAN 

  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan, membentuk perilaku, 

dan kepribadian setiap individu peserta didik agar menjadi manusia beriman 

dan betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, 

memiliki keterampilan dan berakal.Oleh karena itu, melalui pendidikan, 

potensi diri yang dimiliki sejak lahir dapat dikembangkan sesuai dengan 

potensi diri masing-masing. 

 

Dalam pendidikan terdapat pembelajaran yang merupakan proses komunikasi 

antara pendidik dan peserta didik atau peserta didik dengan peserta didik. 

Proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila peserta didik mencapai 

kompetensi yang diharapkan, hal tersebut merupakan gambaran dari 

kemampuan peserta didik dalam menguasai suatu materi dalam proses 

pembelajaran. Tugas pendidik adalah mendorong, membimbing, dan 

memberi fasilitas belajar bagi peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran,serta mempunyai tanggung jawab untuk melihat perkembangan 

peserta didik.  Oleh karena itu, proses pembelajaran di dalam kelas tidak 

didominasi oleh pendidik tetapi melibatkan peserta didik sebagai subjek 

belajar, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik serta dapat 

terciptanya pembelajaran yang bermakna. 

 

Pada umumnya saat terjadi proses pembelajaran yang berpusat pada pendidik, 

peserta didik mempunyai respon yang kurang karena seluruh kegiatan 

pembelajaran dilakukan oleh pendidik, dalam situasi tersebut kebanyakan dari 

peserta didik lebih suka berbicara yang tidak ada hubungan dengan 

pembelajaran di dalam kelas, tidak memperhatikan saat pendidik 
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menerangkan pembelajaran dan kurang aktif dalam pembelajaran. Peserta 

didik baru akan memberikan pendapatnya setelah ditunjuk langsung oleh 

pendidik dan tidak bertanya walaupun sebenarnya mereka belum mengerti 

mengenai materi yang disampaikan oleh pendidik. Pendidik harus mampu 

mencari model pembelajaran yang tepat dan bervariatif dalam pembelajaran 

khususnya di sekolah dasar yang notabene peserta didiknya menyukai hal 

baru dan mampu menumbuhkan minat belajar peserta didik, sehingga model 

pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. 

 

Menurut Mulyono, dkk, (2020: 89) matematika merupakan salah satu 

pelajaran yang penting dikuasai peserta didik di sekolah karena kegunaannya 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga matematika menjadi pelajaran yang 

diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Menurut Gazali (2016: 183) 

pembelajaran matematika tidak mengharuskan peserta didik sekedar hafal 

rumus serta mengerti materi yang dipelajari saat proses pembelajaran, akan 

tetapi belajar dengan pemahaman serta aktif membangun pengetahuan baru 

dari pengalaman dan ilmu yang dimiliki sebelumnya sehingga pembelajaran 

bisa bermakna.  

 

Pembelajaran anak usia sekolah dasar menekankan kepada kegiatan bermain 

yang bersifat menyenangkan untuk menghindari rasa jenuh dari peserta didik. 

Banyaknya peserta didik tidak menyukai matematika dikarenakan peserta 

didik menganggap matematika pelajaran yang sulit dikuasai, ada juga peserta 

didik yang beranggapan matematika mudah ketika dijelaskan namun sulit 

dalam pengerjaan soal non rutin. Selain itu, peserta didik cenderung malas 

untuk memahaminya maupun sulit untuk menuliskan dalam bentuk simbol-

simbol matematika. 

 

Selama ini dalam pelaksanaan pembelajaran matematika di Sekolah Dasar, 

peserta didik jarang sekali diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan ide-

idenya. Sehingga peserta didik sulit memberikan penjelasan yang benar, jelas 

dan logis atas jawabannya. Peranan matematika dalam kemampuan 

komunikasi matematika pada pembelajaran matematika sangat perlu untuk 
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dikembangkan. Peserta didik harus mampu berinteraksi dan berkomunikasi 

dengan orang lain, sehingga aspek kemampuan berkomunikasi matematika 

bisa tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi 

matematika peserta didik masih perlu untuk ditingkatkan. 

 

Sejalan dengan fakta yang ada yaitu rendahnya kemampuan kemampuan 

komunikasi matematika peserta didik juga terjadi di SD Kecamatan Abung 

Semuli, Lampung Utara. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yangdilakukan 

di kelas V SD Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara pada bulan Oktober 

2020. 

 

Tabel 1. Nilai Ujian Tengah Semester Hasil (UTS) Matematika Kelas V SD 

Negeri 1 Semuli RayaTA. 2020/2021 

 

Nama Sekolah Jumlah 

Peserta 

didik 

KKM Jumlah Peserta 

didik Tidak 

Tuntas 

Persentase 

Peserta didik 

Tidak Tuntas 

SDN 1 Sukamaju 40 68 32 80% 

SDN 1 Way Lunik 50  25 50% 

SDN 1 Semuli Raya 50  22 44% 

Jumlah 140  79 56,42% 

Sumber: Rekap Nilai Pendidik Kelas V TA. 2020/2021 

 

 

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa rendahnya rata-rata hasil belajar 

peserta didik yang mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM). Selain itu 

diketahui bahwa pencapaian kemampuan komunikasi matematika peserta 

didik di kelas VA SDN 1 Semuli Raya pada pembelajaran matematika masih 

banyak peserta didik yang masuk dalam kategori rendah yang diketahui dari 

penilaian soal uraian ulangan tengah semester (UTS) sebanyak 5 soal. 

 

Selanjutnya kegiatan observasi dilakukan untuk melihat proses pembelajaran 

dan tingkat kemampuan komunikasi matematika peserta didik dengan 

memberikan 5 soal essai yang peneliti kembangkan dari soal UTS 

sebelumnya untuk mengukur kemampuan komunikasi matematika peserta 

didik. Peneliti mengamati saat peserta didik mengerjakan soal tersebut, 
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terlihat bahwa peserta didik kebingungan saat menemui soal non rutin dan 

kesulitan membuat model matematika serta menggunakan simbol matematika 

saat menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal tersebut dibuktikan melalui 

beberapa jawaban peserta didik, berikut soal yang diujikan kepada peserta 

didik: 

 
 

Gambar 1. Soal Pra Penelitian. 

 

 

Kemudian pada Gambar 2 merupakan contoh salah satu jawaban peserta 

didik dari soal yang diujikan  

 

 
Gambar 2.Contoh Jawaban Peserta Didik. 
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Berdasarkan dari hasil jawaban peserta didik tersebut dapat diketahui bahwa 

kemampuan komunikasi matematika untuk indikator ekspresi (mathematical 

expression) sudah baik, peserta didik sudah mengetahui cara yang digunakan 

serta rumus apa yang digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut. 

Selanjutnya untuk indikator menulis (writing) dan menggambar (drawing) 

masih kurang baik karena peserta didik belum bisa menuliskan dengan bahasa 

sendiri dan untuk masih kesulitan untuk menyelesaikan dalam bentuk 

gambar. Berdasarkan dari hasil analisis jawaban peseta didik masih terlihat 

kemampuan komunikasi matematika peserta didik masih rendah. Berikut nilai 

kemampuan komumikasi matematika ditinjau dari setiap indikatornya di 

kelas V SD Negeri 1 Semuli Raya yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

Tabel 2.  Hasil Kemampuan Komunikasi Matematika Peserta Didik ditinjau 

dari setiap indikatornya 

 

Aspek yang dinilai  

Nilai 

 

Kategori Menulis 

(Writing) 

  Menggambar 

(Drawing) 

Ekspresi 

(Expression) 

49 50 55.2 51,4 Belum Tuntas 

Sumber : Data Primer yang diolah 

 

 

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh bahwa indikator kemampuan komunikasi 

matematika yaitu menulis (writing) sebesar 49,menggambar (drawing) 

sebesar 50, dan ekspresi (expression) sebesar 55,2.  Sehingga jika diperoleh 

rata-rata kemampuan komunikasi maematika sebesar 51,4 yang artinya 

kemampuan komunikasi matematika peserta didik klas V SD Negeri 1 Semuli 

Raya termasuk kategori rendah.  

 

Tabel 3. Deskripsi Tingkat Kemampuan Komunikasi matematika 

Tingkat 

Penguasaan 

Kriteria Banyak 

Peserta didik 

Persentase 

0 ≤ KK<65 Belum Mampu Berkomunikasi 19 76.00% 

65 ≤ KK ≤ 100 Mampu Berkomunikasi 6 24.00% 

Sumber: Data Primer yang diolah 
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Keterangan:  

KK : Nilai kemampuan Komunikasi 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa kemampuan komunikasi 

matematika peserta didik secara klasikal masih 20% dari seluruh peserta didik 

yang mampu berkomunikasi atau hanya 6 dari 25 peserta didik yang mampu 

berkomunikasi matematika dengan baik yang lebih jelasnya dapat dilihat pada 

(lampiran 3, halaman 92). 

 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa diperlukan suatu perbaikan pembelajaran 

untuk mencapai hasil kemampuan komunikasi matematika yang lebih baik 

sehingga diharapkan dapat mencapai persentase ketuntasan klasikal yang 

ditetapkan yakni terdapat minimal 80% peserta didik yang mencapai nilai 65 

≤ KK ≤ 100. Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan 

komunikasi peserta didik di SD Negeri 1 Semuli Raya. Cara yang bisa 

dilakukan, yaitu pembelajaran yang selama ini diterapkan, pendidik harus 

diperbaharui guna meningkatkan kemampuan komunikasi matematika peserta 

didik menjadi lebih baik. Solusi untuk mengatasi hal tersebut diperlukan 

sebuah model pembelajaran yang aktif dan inovatif, sehingga pada penelitian 

ini akan mengacu pada model pembelajaran auditory, intellectually, 

repetition (AIR). 

 

Model pembelajaran AIR,  peserta didik dibiasakan untuk menggunakan alat 

indra secara aktif serta kecerdasan untuk melakukan aktivitas pembelajaran, 

mengeluarkan gagasan, memecahkan masalah dan melakukan pengulangan 

(repetition) sebagai bentuk perluasan materi. Aktivitas model ini berpusat 

pada peserta didik dengan pengaktifan auditory dalam diskusi yang 

menggunakan pengetahuan secara maksimal dalam pemecahan masalah. 

Pengetahuan peserta didik akan terukur dengan baik melalui aktivitas 

repetition, sehingga pendidik dapat lebih dini mengatasi kekurangan peserta 

didik dalam pembelajaran. Penerapan model diharapkan peserta didik lebih 

aktif dan memberikan respon yang baik pada pembelajaran matematika 
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melalui pembelajaran dengan kelompok-kelompok kecil yang dapat 

mengembangkan kemampuan komunikasi matematika peserta didik.  

 

Selain model pembelajaran, guna menunjang efektivitas pembelajaran di 

dalam kelas perlu menggunakan LKPD sebagai bahan ajar dalam kegiatan 

pembelajaran. Melalui LKPD aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam 

pembelajaran dapat ditingkatkan serta penyampaian materi pembelajaran 

dapat dipermudah. LKPD merupakan perangkat pembelajaran sebagai 

pelengkap/sarana pendukung serta penunjang pelaksanaan rencana 

pembelajaran. 

 

Pada bulan Oktober-November 2020 dilakukan penyebaran angket kebutuhan 

pendidik dan peserta didik untuk mengetahui masalah dan potensi yang ada di 

sekolah dasar kecamatan Abung Semuli, peneliti mendapatkan data melalui 

berbagai carayaitu ada yang secara tatap muka, melalui googleform, atau 

melalui telfon karena terhambat pada masa pandemi ini.  

 

Berdasarkan hasil penyebaran angket kebutuhan kepada 4 orang pendidik 

kelas V di tiga SD Negeri Kecamatan Abung Semuli dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 

 
Sumber: Data primer yang diolah 

Gambar 3. Persentase Hasil Angket Analisis Kebutuhan Pendidik 

1

3

5

7

9

11

13

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TIDAK 0% 0% 75% 0% 25% 75% 0% 25% 0% 50% 75% 75% 0% 0% 75% 0%

YA 100 100 25% 100 75% 25% 100 75% 100 50% 25% 25% 100 100 25% 100
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Ket: 

P-i = No pertanyaan 

 

 

Berdasarkan  Gambar 3 dianalisis bahwa pendidik  kelas V SD  Kecamatan 

Abung Semuli menyatakan bahwa adanya keterbatasan bahan ajar di SD 

Negeri 1 Semuli Raya guna mendukung pembelajaran, pendidik juga 

menyatakan bahwa LKPD yang digunakan bukan buatan sendiri atau belum 

dikembangkannya Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) melalui model 

pembelajaran AIR di SD Negeri 1 Semuli Raya, sehingga pendidik setuju bila 

dikembangkan bahan ajar berupa LKPD berbasis model pembelajaran AIR 

agar memudahkan peserta didik dalam mempelajari matematika, untuk lebih 

rinci bisa di lihat pada (Lampiran 1, halaman 90). Berdasarkan hasil 

penyebaran angket kebutuhan kepada 25 orang peserta didik kelas V di SD 

Negeri 1 Semuli Raya dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
Sumber: Data primer yang diolah 

Gambar 4. Persentase Hasil Angket Analisis Kebutuhan Peserta Didik 

 

Ket: 

P-i = No pertanyaan 

 

Berdasarkan Gambar 4, dapat dianalisis bahwa peserta didik  kelas V SD  

kecamatan Abung Semuli menyatakan bahwa memiliki kesulitan dalam 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

P-1

P-3

P-5

P-7

P-9

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9

TIDAK 72% 92% 0% 0% 0% 100% 88% 84% 0%

YA 28% 8% 100% 100% 100% 0% 12% 16% 100%
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mempelajari pelajaran matematika, peserta didik juga menyatakan bahwa 

LKPD yang digunakan belum menarik dalam pembelajaran matematika dan 

belum dapat membantu peserta didik dalam memecahkan masalah yang ada, 

sehingga peserta didik membutuhkan bahan ajar alternatif yang dapat 

digunakan untuk mempelajari matematika secara lebih mudah,menarik dan 

menyenangkan karena LKPD yang digunakan peserta didik belum menarik, 

untuk lebih rinci bisa di lihat pada Tabel (Lampiran 2, halaman 91). 

 

Hasil observasi diperoleh sebagai berikut 1) sekolah sudah menerapkan 

kurikulum 2013 sehingga memudahkan peneliti melakukan penelitian, 2) 

sarana kelas untuk dilakukan diskusi memadai. Selain observasi dilakukan 

wawancara dengan pendidik dan kepala sekolah di SD Negeri 1 Semuli Raya 

diperoleh informasi bahwa: 1) pendidik sudah paham mengenai penerapan 

kurikulum 2013, 2) pendidik sudah menggunakan LKPD tetapi belum 

dikembangkan, 3) pendidik sudah berpengalaman dalam mengajar sebagai 

guru SD, 4) pendidik setuju bila dikembangkan bahan ajar berupa LKPD 

berbasis model pembelajaran AIR agar memudahkan peserta didikdalam 

mempelajari matematika, 4) kepala sekolah mendukung untuk diadakan 

penelitian di sekolah tersebut, 5) kepala sekolah mengizinkan pemakaian 

sarana dan prasarana guna mendukung penelitian. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud 

mengembangkan sekaligus meneliti kevalidan, kepraktisan dan keefektifan 

LKPD berbasis model pembelajaran AIR untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematika pada mata pelajaran matematika kelas V di SD Negeri 

1 Semuli Raya. 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan oleh peneliti maka 

dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Peserta didik mempunyai respon yang kurang karena seluruh kegiatan 

pembelajaran dilakukan oleh pendidik. 



10 
 

2. Peserta didik cenderung malas untuk memahaminya maupun sulit untuk 

menuliskan dalam bentuk simbol-simbol matematika. 

3. Keterbatasan bahan ajar di SD Negeri 1 Semuli Raya guna mendukung 

pembelajaran. 

4. Belum dikembangkannya Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) melalui 

model pembelajaran AIR di SD Negeri 1 Semuli Raya. 

5. LKPD yang digunakan belum sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

6. LKPD yang digunakan belum membantu peserta didik dalam memecahkan 

masalah yang ada. 

7. LKPD yang digunakan peserta didik belum menarik. 

8. LKPD yang digunakan di sekolah belum maksimal untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi peserta didik. 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka 

penelitian ini dibatasi pada:  

1. Kemampuan komunikasi matematika peserta didik. 

2. LKPD berbasis model pembelajaran AIR pada pembelajaran matematika. 

 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kevalidan produk pengembangan LKPD berbasis model 

pembelajaran AIR untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematika peserta didik kelas V SD Negeri 1 Semuli Raya? 

2. Bagaimanakah kepraktisan produk pengembangan LKPD berbasis model 

pembelajaran AIR  untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematika peserta didik kelas V SD Negeri 1 Semuli Raya? 

3. Bagaimana keefektifan produk pengembangan LKPD berbasis model 

pembelajaran AIR  yang dikembangkan efektif dalam meningkatkan 
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kemampuan komunikasi matematika peserta didik kelas V SD Negeri 1 

Semuli Raya? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian penelitian ini, yaitu: 

1. Produk LKPD berbasis model pembelajaran AIR yang valid pada 

pembelajaran matematika peserta didik kelas V SD Negeri 1 Semuli Raya. 

2. Produk LKPD berbasis model pembelajaran AIR yang praktis pada 

pembelajaran matematika peserta didik kelas V SD Negeri 1 Semuli Raya. 

3. Produk LKPD berbasis model pembelajaran AIR yang efektif dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik pada mata pelajaran 

matematika kelas V SD Negeri 1 Semuli Raya. 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat yang diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dalam 

pengembangan LKPD berbasis model pembelajaran AIR pada mata 

pelajaran matematika kelas VA SD Negeri 1 Semuli Raya sebagai bahan 

ajar. 

2. Manfaat Praktis  

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Peserta didik 

Pengembangan LKPD berbasis model pembelajaran AIR pada 

pembelajaran matematika diharapkan peserta didik dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika sehingga hasil 

belajar peserta didik dapat mengalami peningkatan.  

b. Pendidik 

Penelitian ini bisa menjadi sarana menambah pengetahuan pendidik 

tentang model pembelajaran yang bervariasi, efektif dan efiseien serta 

sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di 

kelasnya. 



12 
 

c. Sekolah 

Penelitian ini bisa menjadibahan masukan bagi lembaga pendidikan 

untuk selalu mengembangkan bahan ajar yang tepat sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 

d. Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan 

profesi khususnya tentang pengembangan LKPD berbasis model 

pembelajaran AIR yang akhirnya dapat meningkatkan kompetensi 

profesional peneliti. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kemampuan Komunikasi Matematika 

1. Pengertian Kemampuan Komunikasi Matematika 

Kemampuan komunikasi matematika merupakan salah satu kemampuan 

standar yang harus dimiliki peserta didik dalam belajar matematika, 

sehingga kemampuan komunikasi matematika peserta didik sangat perlu 

dikembangkan. Menurut Ilmus dan Ekawati (2021: 61) komunikasi 

merupakan salah satu hal penting dalam proses pembelajaran dan dapat 

membuat pembelajaran menjadi hidup karena komunikasi merupakan 

salah satu tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran matematika. 

Menurut Maulida (2017: 165) komunikasi dalam matematika disebut 

kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan menyampaikan 

sesuatu yang diketahui melalui pidato atau dialog tulisan tentang 

konsep,rumus, atau strategi pemecahan masalah dalam matematika. 

Sedangkan menurut Ramellan dkk, dalam Supandi, dkk (2017: 28),  

komunikasi matematis, yaitu kemampuan untuk mengekspresikan ide-ide 

matematika secara koheren kepada teman, guru, dan lainnya melalui 

bahasa lisan tulisan. Hal ini berarti dengan adanya komunikasi matematis 

pendidik dapat lebih memahami kemampuan peserta didik dalam 

menginterpretasikan dan mengekspresikan pemahamannya tentang konsep 

yang mereka pelajari. 

 

NCTM dalam Hodiyanto (2017: 10), salah satu tujuan pembelajaran 

matematika menurut NCTM adalah belajar untuk berkomunikasi 

(mathematical communication). Menurut Prayitno dkk dalam Hodiyanto 

(2017: 11),  komunikasi matematis adalah suatu cara peserta didik untuk 
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menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika secara lisan 

maupun tertulis, baik dalam bentuk gambar, tabel, diagram, rumus, 

ataupun demonstrasi. Dilanjut oleh Lestari dan Yudhanegara (2015: 83) 

kemampuan komunikasi matematika adalah kemampuan seseorang baik 

secara lisan ataupun tulisan dalam menyampaikan, memahami, dan 

menerima gagasan/ide matematika dengan cermat, analitis, kritis dan 

evaluatif untuk meningkatkan pemahaman matematika. Gagasan/ide 

matematika yang disampaikan oleh seseorang akan menjadi bahan refleksi 

bersama untuk dievaluasi bersama.  

 

Pengertian yang lebih luas tentang komunikasi matematis dikemukakan 

oleh Romberg dan Chair dalam Qohar (2011: 40), yaitu: menghubungkan 

benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam idea matematika; menjelaskan 

idea, situasi dan relasi matematik secara lisan atau tulisan dengan benda 

nyata, gambar, grafik dan aljabar; menyatakan peristiwa sehari hari dalam 

bahasa atau simbol matematika; mendengarkan, berdiskusi, dan menulis 

tentang matematika; membaca dengan pemahaman suatu presentasi 

matematika tertulis, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan 

definisi dan generalisasi; menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang 

matematika yang telah dipelajari. Menurut Baroody dalam Qohar  

(2011:  47) terdapat 5 aspek yang digunakan untuk membantu peserta 

didik dalam mengkomunikasikan gagasan dalam pembelajaran yaitu 

representasi (representing), mendengar (listening), Membaca (reading), 

diskusi (discussing), dan menulis (writing). 

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan kemampuan 

komunikasi matematika adalah kemampuan dalam menyajikan ide atau 

gagasannya pada suatu permasalahan matematika dari bentuk naratif ke 

bentuk simbol matematika, atau dari bentuk simbol matematika ke bentuk 

naratif dengan bahasa sendiri. 
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2. Indikator Kemampuan Komunikasi Matematika 

Kemampuan komunikasi matematika dapat diukur dengan menggunakan 

petunjuk sebagai acuan untuk melihat adanya perubahan tingkat 

kemampuan komunikasi matematika. Adapun indikator-indikator 

kemampuan komunikasi matematis menurut Soemarmo dalam Hendriana, 

Rochaeti & Sumarmo, (2017: 62), antara lain:  

a. Menyatakan benda-benda nyata, situasi dan peristiwa sehari-hari ke 

dalam bentuk model matematika (gambar, tabel, diagram, grafik, 

ekspresi aljabar);  

b. Menjelaskan ide, dan model matematika (gambar, tabel, diagram, 

grafik, ekspresi aljabar) ke dalam bahasa biasa;  

c. Menjelaskan dan membuat pertanyaan matematika yang dipelajari;  

d. Mendengarkan, berdiskusi dan menulis tentang matematika;  

e. Membaca dengan pemahman suatu prestasi tertulis; dan  

f.  Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan 

generalisasi.  

 

Menurut Hodiyanto (2016: 13) Pemberian skor jawaban peserta didik 

disusun berdasarkan tiga kemampuan tersebut, yaitu:  

a. Menulis (written text), yaitu menjelaskan ide atau solusi dari suatu 

permasalahan atau gambar dengan menggunakan bahasa sendiri.  

b. Menggambar (drawing), yaitu menjelaskan ide atau solusi dari 

permasalahan matematika dalam bentuk gambar.  

c. Ekspresi matematika (mathematical expression), yaitu menyatakan 

masalah atau peristiwa sehari-hari dalam bahasa model matematika  

 

Sedangkan Nelly dan Fitri (2014: 19) indikator kemampuan komunikasi 

sebagai berikut : 

a. Menghubungkan benda nyata dan gambar ke dalam ide matematis;  

b. Menyatakan peristiwa sehari-hari ke dalam bahasa atau simbol 

matematika;  

c. Membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis;  

d. Menyusun argumen dan merumuskan definisi. 

 

Dari indikator-indikator di atas maka indikator kemampuan komunikasi 

matematika yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendapat dari 

Hodiyanto (2016: 13) yang meliputi: menulis (written text), menggambar 

(drawing) dan ekspresi matematika (mathematical ekspression). 

 

B. Model Pembelajaran 

Dalam pembelajaran dibutuhkan suatu model pembelajaran guna mendukung 

proses pembelajaran berlangsung sesuai yang diharapkan. Menurut Ngalimun 

(2016: 24) model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 
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digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas. 

Sedangkan menurut Joyce dalam Trianto, (2014: 23) model pembelajaran 

adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran dikelas atau pembelajaran dalam tutorial 

dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk 

didalamnya buku, film, komputer, kurikulum, dan lain lain. Menurut 

Soekamto dalam Trianto (2014: 24) model pembelajaran adalah kerangka 

koseptual yang melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi 

sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pendidik dalam 

merencanakan aktivitas belajar mengajar. Penggunaan model, tujuan 

pembelajaran dapat tercapai maksimal melalui pedoman terencana dalam 

model pembelajaran. Menurut Majid (2013: 13) model belajar mengajar 

adalah kerangka konseptual dan prosedur yang sistematik dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu, 

berfungsi sebagai pedoman bagi pendidik dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktivitas belajar mengajar. 

 

Menurut Komalasari (2010: 57) model pembelajaran adalah bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang di sajikan secara 

khas oleh pendidik, dan di bingkai dan penerapan suatu pendekatan dan teknik 

pembelajaran. Menurut Soekamto, dkk dalam Muhadab (2010: 61) model 

pembelajaran yaitu: kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar 

mengajar. Sedangkan menurut Joyce dalam Muhadab (2010: 61) menyatakan 

bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedomam dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termsuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, 

dan lain-lain. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa model  

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran dengan 

menerapkan langkah-langkah atau aturan aturan tertentu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang optimal. 

 

 

C. Model Pembelajaran Auditory, Intellectualy, dan Repetition (AIR) 

1. Pengertian Model Pembalajaran AIR 

Model pembelajaran menjadi salah satu hal yang perlu diketahui dalam 

proses pembelajran. Pendidik harus mampu menyesuaikan model 

pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada proses pembelajaran. 

Pendidik harus mampu mencari model pembelajaran yang tepat sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Salah satunya 

adalah model pembelajaran AIR. Menurut Lestari dan Yudhanegara (2015: 

13), model AIR merupakan model pembelajaran yang efektif dengan 

memperhatikan tiga hal, yaitu auditory, intellectualy, dan repetition. 

Aspek auditory bermakna bahwa belajar dengan pemaksimalan unsur 

pendengaran, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, 

mengemukakan pendapat, dan menanggapi. Aspek intellectually bermakna 

bahwa belajar dengan pemaksimalan unsur intelektual dalam 

menggunakan kemampuan berpikir, bernalar, menyelidiki, 

mengidentifikasi, menemukan, mencipta, mengontruksi, memecahkan 

masalah, dan menerapkan. Aspek repetition dalam hal ini, belajar diakhiri 

dengan pengulangan untuk melihat pemahaman peserta didik. 

 

Menurut Martiana dan Ismah (2016: 62) teori belajar yang mendukung 

model pembelajaran AIR salah satunya adalah Teori Thorndike salah 

satunya mengungkapkan the law of exercise (hukum latihan) yang pada 

dasarnya menyatakan bahwa stimulus dan respon akan memiliki hubungan 

satu sama lain secara kuat jika proses pengulangan sering terjadi. Semakin 

banyak kegiatan pengulangan dilakukan maka hubungan yang terjadi akan 

semakin bersifat otomatis. 
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Sementara Menurut Huda (2014: 289-291), unsur atau aspek yang 

digunakan dalam model pembelajaran AIR adalah sebagai berikut: 

a.  Auditory  

Auditory adalah gaya belajar yang mengakses segala jenis bunyi dan 

kata. Peserta didik yang auditoris lebih mudah belajar dengan cara 

berdiskusi dengan orang lain.  

 

b.  Intellectually 

Intelektual menunjukkan apa yang dilakukan pembelajar dalam pikiran 

mereka secara internal ketika mereka menggunkan kecerdasan untuk 

merenungkan suatu pengalaman dan menciptakan hubungan makna, 

rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut.  

c.  Repetition  

Repetisi bermakna pengulangan. Di dalam konteks pembelajaran, 

repetition adalah pendalaman, perluasan, dan pemantapan siswa dengan 

cara memberinya tugas atau kuis. Pengulangan dapat diberikan secara 

teratur, pada waktu-waktu tertentu atau setelah tiap unit diberikan, 

maupun di saat waktu yang dianggap perlu pengulangan. 

 

Menurut De Porter (2009), gaya belajar auditory adalah gaya belajar 

dengan menggunakan suara, siswa diharapkan memperhatikan materi yang 

disampaikan guru dengan seksama. Sebagian besar kegiatan pembelajaran 

yaitu proses interaksi antara guru dan siswa yang dilakukan dengan 

berkomunikasi secara lisan, serta menggunakan indera telinga. Kegiatan 

yang membantu dalam auditory adalah membuat beberapa kelompok 

peserta didik kemudian perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi secara bergantian. Presentasi kelompok terbagi menjadi 2 yaitu 

kelompok yang mendengarkan dan kelompok yang menjelaskan sehingga 

auditory terlaksana. Kemudian intellectually berarti menyelesaikan 

masalah. Kegiatan intellectually ini, siswa dilatih untuk menyelesaikan 

masalah. Terakhir adalah repetition, arti dari repetition adalah 

pengulangan. Repetition ditujukan untuk melatih pemahaman peserta didik 
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dengan cara pengulangan materi. Pendidik  diharapkan mampu 

mengkondisikan peserta didik menggunakan fungsi indera telinganya 

dengan optimal, agar koneksi antara daya pikir dan telinga dapat lebih 

optimal. 

Menurut Khadijah dan Sukmawati (2013: 69), model pembelajaran AIR 

merupakan variasi dari pembelajaran kooperatif yang menekankan pada 3 

aspek yaitu: auditory (mendengar), intellectually (berpikir), dan repetition 

(pengulangan). Akibat dari 3 hal penekanan tersebut, peserta didik akan 

memiliki kemampuan lebih dalam pemahaman, kreatifitas, keaktifan 

dalam pembelajaran, kemampuan pemecahan masalah dan daya ingat yang 

kuat. 

 

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran Auditory, Intellectually, and Repetition (AIR) 

adalah model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok yang 

menekankan pemanfaatan 3 hal yaitu Auditory yang artinya belajar dengan 

mendengarkan yang bisa diterapkan dengan cara diskusi kelas, presentasi, 

menyimak atau dengan tanya jawab. Intellectually adalah belajar dengan 

menggunakan pikiran atau kecerdasannya yang bisa dilatih salah satu nya 

dengan menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, memecahkan masalah 

dan menerapkan. Repetition adalah pengulangan pemantapan dengan cara 

siswa dilatih melalui tugas atau kuis. 

 

2. Langkah-langkah Model Pembelajaran AIR 

Menurut Shoimin (2014: 30), langkah-langkah model pembelajaran AIR 

(Auditory, Intellectually, and Repetition) adalah sebagai berikut: 

1. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, masing masing 

kelompok 4-5 anggota. 

2. Peserta didik mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari 

pendidik. 

3. Setiap kelompok mendiskusikan tentang materi yang mereka pelajari 

dan menuliskan hasil diskusi tersebut dan selanjutnya untuk 

dipresentasikan didepan kelas (Auditory) 

4. Saat diskusi berlangsung, peserta didik mendapat soal atau 

permasalahan yang berkaitan dengan materi. 
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5. Masing-masing kelompok memikirkan cara menerapkan hasil 

diskusi serta dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk 

menyelesaikan masalah (Intellectualy) 

6. Setelah selesai berdiskusi, peserta didik mendapat pengulangan 

materi dengan cara mendapatkan tugas atau kuis untuk tiap individu 

(Repetition) 
 

Lestari dan Yudhanegara (2015: 14) menyimpulkan tahapan dari model  

pembelajaran AIR adalah sebagai berikut: 

1. Auditory,  

 Indra telinga digunakan dalam belajar dengan cara mendengarkan, 

menyimak, berbicara, mengemukakan pendapat, menanggapi, dan 

argumentasi. 

2. Intellectually,  

 Kemampuan berpikir perlu dilatih melalui latihan bernalar, 

mengonstruksi, menerapkan gagasan, mengajukan pertanyaan, dan 

menyelesaikan masalah. 

3. Repetition, 

 Pendidik bersama-sama dengan peserta didik melakukan 

pengulangan materi melalui pengerjaan soal, tugas, maupun kuis 

agar pemahaman peserta didik lebih luas dan mendalam. 

 

Menurut Herdian dalam Panjaitan, (2012: 11) mengemukakan bahwa ada 

beberapa jenis kegiatan yang dilakukan dalam Auditory Intellectually 

Repetition (AIR) pada matematika, yaitu sebagai berikut. 

1. Membentuk pembelajaran kelompok dan diskusi 

Pada kegiatan ini siswa dapat saling menukar informasi yang 

didapatnya dan siswa dapat mengeluarkan ide mereka secara verbal 

atau guru mengajak siswa membicarakan tentang apa yang 

dipelajari, diantaranya menterjemahkan pengalaman mereka dengan 

suara, mengajak mereka berbicara saat memecahkan masalah, 

membuat model, mengumpulkan informasi, dan sebagainya sehingga 

mereka akan melahirkan gagasan yang kreatif. 

2. Memecahkan masalah 

Pada kegiatan ini ada beberapa hal yang dilakukan siswa dalam 

mengerjakan perencanaan strategis untuk menyelesaikan soal, yaitu 

mencari dan menyaring informasi, merumuskan pertanyaan, 

membuat model dan menyelesaikan soal dengan menerapkan seluruh 

gagasan pada pekerjaan. 

3. Melakukan presentasi 

Pada kegiatan ini siswa diminta untuk mempresentasikan hasil 

pekerjaan yang telah mereka diskusikan tadi. Siswa diharapkan dapat 

memikirkan bagaimana cara mereka untuk menerapkan informasi 

dalam presentasi tersebut sehingga mereka dapat meningkatkan 

kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Kemudian siswa 

yang lain menanggapi hasil diskusi kelompok lain sehingga terjadi 

diskusi antar seluruh siswa dan guru akan membantu jika siswa 

mengalami kesulitan. 
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4. Melakukan repetisi  

Pada kegiatan ini guru melakukan repetisi kepada seluruh siswa 

tetapi bukan secara berkelompok melainkan secara individu. Repetisi 

yaitu pengulangan yang bermakna pendalaman, perluasan, 

pemantapan dengan cara siswa dilatih melalui pemberian tugas atau 

kuis. 

 

Dari beberapa sintaks menurut para ahli di atas maka sintaks yang akan 

digunakan dalam penelitian ini yaitu pendapat dari Lestari dan 

Yudhanegara (2015: 14) yaitu:  

1. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, masing masing 

kelompok 4-5 anggota. 

2. Peserta didik mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari 

pendidik. 

3. Setiap kelompok mendiskusikan tentang materi yang mereka pelajari 

dan menuliskan hasil diskusi tersebut dan selanjutnya untuk 

dipresentasikan didepan kelas (Auditory) 

4. Saat diskusi berlangsung, peserta didik mendapat soal atau 

permasalahan yang berkaitan dengan materi. 

5. Masing-masing kelompok memikirkan cara menerapkan hasil 

diskusi serta dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk 

menyelesaikan masalah (Intellectually) 

6. Setelah selesai berdiskusi, peserta didik mendapat pengulangan 

materi dengan cara mendapatkan tugas atau kuis untuk tiap individu 

(Repetition) 

 

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Model AIR 

Menurut Krisno (2016: 23-24) kelebihan model pembelajaran AIR 

(audtory, intellectualy, and repetition), yaitu:  

1. Melatih pendengaran dan keberanian peserta didik untuk 

mengungkapkan pendapat (Auditory). 

2. Melatih peserta didik untuk memecahkan masalah secara kreatif 

(Intellectualy). 

3. Melatih peserta didik untuk mengingat kembali tentang materi yang 

telah dipelajari (Repetition). 

 

Kemudian kelemahan dari model pembelajaran AIR (auditory, 

intellectualy, and repetition) menurut Krisno (2016: 23-24), yaitu dengan 

adanya tiga aspek yang harus diintegrasikan yakni Auditory, Intellectualy, 

and Repetition sehingga secara sekilas pembelajaran ini membutuhkan 

waktu yang lama. Tetapi hal ini dapat diminimalisir dengan cara 

pembentukan kelompok pada aspek auditory dan intellectually. Dengan ini 
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pada pelaksanaan guru harus memperhatikan pengaturan waktu dengan 

baik. 

 

 

D. Lembar Kegiatan Peserta Didik Berbasis Model Pembelajaran AIR 

1. LKPD 

1.1 Pengertian LKPD 

Pada proses pembelajaran dibutuhkan suatu bahan ajar yang mampu 

menjadikan pembelajaran efektif dan bermakna. Salah satu bahan ajar 

yang dapat digunakan adalah lembar kegiatan peserta didik (LKPD). 

Menurut  Shofia dan Usmeldi (2019: 2) LKPD merupakan salah satu 

sarana untuk membantu dan memfasilitasi kegiatan belajar mengajar agar 

efektif interaksi antara siswa dan pendidik akan terbentuk, sehingga dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam meningkatkan prestasi belajar. Majid 

(2013: 176) mengemukakan lembar kegiataan peserta didik (LKPD) 

adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh 

peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk serta langkah-

langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Pada LKPD  ini peserta didik 

akan mendapatkan uraian materi, tugas, dan latihan yang berkaitan dengan 

materi yang diberikan. Lembar kerja peserta didik (LKPD) merupakan 

salah satu jenis alat bantu pembelajaran.  

 

Menurut Hamidah, dkk (2018: 2213) LKPD merupakan salah satu bahan 

ajar yang penting digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan 

pembelajaran. Secara garis besar LKPD merupakan salah satu sumber 

pengajaran yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran 

dengan melibatkan partisipasi peserta didik. Selain itu, dalam LKPD 

peserta didik akan dapat menemukan arahan yang terstruktur untuk 

memahami materi yang akan diberikan. Selain itu Trianto (2012: 222) 

berpendapat bahwa LKPD adalah panduan peserta didik yang digunakan 

untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. Lembar 

kegiatan ini dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek 

kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajran 
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dalam bentuk panduan eksperimen atau demonstrasi. Sebagai panduan 

kegiatan LKPD tidak hanya berisi pertanyaan-pertanyaan saja melainkan 

informasi yang memudahkan peserta didik memahami materi. 

Prastowo (2015: 204) berpendapat bahwa LKPD adalah suatu bahan ajar 

cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan 

petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan 

oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus 

dicapai. Menurut Windari dan Suryadharma (2019: 1) bahan ajar harus 

dibuat oleh guru, bukan hanya soal latihan.Salah satu bahan ajar tersebut 

adalah LKPD (Lembar Kerja Pserta Didik). Di dalam kurikulum 2013, 

telah disarankan beberapa model pembelajaran yang mengarah pada 

pengajaran yang berpusat pada peserta didik. 

 

Menurut Hamdani (2011: 74) LKPD merupakan salah satu jenis alat bantu 

pembelajaran. Secara umum LKPD merupakan perangkat pembelajaran 

sebagai pelengkap atau sarana pendudukung pelaksanaan rencana 

pembelajaran. Wijayanti (2014: 1) juga berpendapat bahwa LKPD 

merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh 

pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa LKPD 

adalah sebuah bahan ajar tertulis yang didalamnya berisi langkah-langkah 

kegiatan yang harus dikerjakan atau dilakukan sebagai pedoman peserta 

didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan. 

 

1.2 Fungsi LKPD 

Menurut Prastowo (2014: 270) fungsi LKPD sebagai berikut : 

a. Sebagai bahan ajar yang bisa memiliki peran pendidik, namun lebih 

mengaktifkan peserta didik. 

b. Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk 

memahami materi yang diberikan. 

c. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih.  

d. Memudahkan pelaksanaan pengajar kepada peserta didik. 
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Menurut Suyanto, dkk (2011: 4), LKPD memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Sebagai panduan peserta didik di dalam melakukan kegiatan belajar, 

seperti melakukan percobaan.  

b. Sebagai lembar pengamatan, di mana LKPD menyediakan dan 

memandu peserta didik menuliskan data hasil pengamatan.  

c. Sebagai lembar diskusi, di mana LKPD berisi sejumlah pertanyaan 

yang menuntun peserta didik melakukan diskusi dalam rangka 

konseptualisasi. 

d. Sebagai lembar penemuan, di mana peserta didik mengekspresikan 

temuannya berupa hal-hal baru yang belum pernah ia kenal 

sebelumnya. 

e. Sebagai wahana untuk melatih peserta didik berfikir lebih reflektif 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

f. Meningkatkan minat peserta didik untuk belajar jika kegiatan belajar 

yang dipandu melalui LKPD lebih sistematis, berwarna serta bergambar 

serta menarik perhatian peserta didik. 

 

1.3 Syarat-syarat LKPD 

1. LKPD yang disusun dengan baik harus mengacu pada berbagai 

syarat yang harus dipenuhi. Menurut Widjajanti (2008: 1-2) syarat 

dalam menyusun LKPD antara lain yaitu: 

a. Syarat-syarat didaktif 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 kamampuan, komunikasi 

sosial, emosional, moral, dan estetika. Pengalaman berlajar yang 

dialami peserta didik ditentukan oleh tujuan pengembangan 

pribadi peserta didik. 

b. Syarat konstruksi berhubungan dengan penggunaan bahasa, 

susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran dan kejelasan 

dalam LKPD. 

c. Syarat teknis menekankan pada tulisan, gamabar, penampilan 

dalam LKPD. 

2. Menurut Indriyani (2013 : 15-18) menjelaskan dalam penyusunan 

LKPD harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu syarat didaktik, 



25 
 

syarat kontruksi dan syarat teknis. 

a. Syarat Didaktif 

Syarat didaktif berarti LKPD harus mengikuti asas-asas 

pembelajaran yang efektif, yaitu: 

1) Memperhatikan adanya perbedaan individu sehingga dapat 

digunakan oleh seluruh peserta didik yang memiliki 

kemampuan yang berbeda. 

2) Menekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep 

sehingga berfungsi sebagai petunjuk bagi peserta didik 

untuk mencari informasi bukan alat pemberi tahu informasi. 

3) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan 

kegiatan peserta didik sehingga dapat memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menulis, 

bereksperimen, praktikum dan lain sebagainya. 

4) Mengembangkan kemampuan komunikasi social, 

emosional, moral, dan estestika pada diri anak, sehingga 

tidak hanya ditunjukkan untuk mengenal fakta-fakta dan 

konsep akademik namun juga kemampuan sosial dan 

psikologis. 

5) Menentukan pengalaman belajar dengan tujuan 

pengembangan pribadi peserta didik bukan materi 

pelajaran. 

b. Syarat Konstruksi 

Syarat konstruksi adalah syarat-syarat yang berkenaan dengan 

penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat 

kesukaran, dan kejelasan dalam LKPD. 

c. Syarat Teknik 

1) Tulisan 

a) LKPD menggunakan huruf cetak dan tidak 

menggunakan huruf latif atau romawi. 

b) LKPD menggunakan huruf tebal yang agak besar untuk 

topik. 

c) LKPD menggunakan minimal 10 kata dalam 10 baris. 

d) LKPD menggunakan bingkai untuk membedakan 

kalimat perintah dengan jawaban peserta didik. 

e) LKPD memperbandingkan antara huruf dan gambar 

dengan serasi. 

2) Gambar 

3) Penampilannya dibuat menarik 

 

Berdasarkan teori dan kajian mengenai syarat-syarat LKPD , maka LKPD 

yang dikembangkan peneliti nantinya harus memenuhi syarat didaktik, 

syarat konstruksi maupun syarat teknik. 
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1.4 Langkah-langkah Penyusunan LKPD 

Dalam menyusun LKPD meempunyai langkah-langkah yang harus 

diperhatikan. Menurut Firman (2008: 68) menyebutkan bahwa 

langkah-langkah yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan 

LKPD adalah sebagai berikut: 

a. Kualitas cetakan 

b. Isi materi LKPD 

c. Jenis kegiatan LKPD 

d. Pertanyaan/latihan yang terdapat dalam LKPD 

 

Lebih lanjut Depdiknas (2013: 82) menjelaskan tahap-tahap yang 

dilakukan dalam membuat LKPD, yaitu: 

a. Analisis kurikulum 

 Tahap ini merupakan tahap menentukan materi-materi mana yang 

memerlukan LKPD.Umumnya analisis dilakukan dengan melihat 

materi pokok, pengalaman belajar, materi yang diajarkan, dan 

kompetensi yang harus dimiliki peserta didik. 

b. Menyusun peta kebutuhan LKPD 

 Tahap ini merupakam tahap untuk mengetahui jumlah LKPD yang 

harus ditulis serta melihat urutan LKPD. 

c. Menentukan judul-judul LKPD 

 Pada tahap ini, satu kompetensi dasar dapat dijadikan sebagai judul 

LKPD jika kompetensi tersebut diuraikan ke dalam materi-materi 

pokok mendapat maksimal empat materi pokok. 

d. Menulis LKPD 

 Pada tahap ini ada empat hal yang perlu dilakukan, yaitu (1) 

merumuskan kompetensi dasar, (2) menentukan alat penilaian, (3) 

menyusun materi, dan (4) memperhatikan struktur bahan ajar. 

e. Prosedur penyusunan LKPD 

 Tahap ini meliputi menentukan kompetensi dasar, indikator dan 

tujuan pembelajaran untuk dimodifikasi ke bentuk pembelajaran 

dengan LKPD, menentukan keterampilan proses terhadap 

kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, menentukan kegiatan 

yang harus dilakukan peserta didik sesuai dengan kompetensi 

dasar, indikator dan tujuan pembelajaran, menentukan alat, bahan 

dan sumber belajar, menemukan perolehan hasil sesuai tujuan 

pembelajaran. 

 

Sedangkan Prastowo (2014: 208) bahan ajar LKPD terdiri dari enam unsur 

utama yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, 

informasi pendukung, tugas atau langkah kerja dan penilaian/evaluasi. 
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Lebih lanjut Prastowo menyebutkan bahwa langkah-langkah dalam 

penyusunan LKPD adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan tujuan LKPD 

Dalam langkah ini harus menentukan desain menurut tujuan 

pembelajaran. 

b. Mengumpulkan materi 

Menentukan materi dan tugas yang akan dimasukkan dalam LKPD. 

c. Penyusunan unsur-unsur LKPD 

Pada tahap ini melakukan pengintegrasian antara tugas dan materi 

yang telah dirancang. 

d. Pemeriksaan dan penyempurnaan 

Melakukan pengecekkan kembali sebelum LKPD digunakan. 

 

Berdasarkan pendapat ahli yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan 

bahwa langkah-langkah dalam menyusun LKPD yaitu menentukan tujuan 

LKPD, membuat peta kebutuhan, mengumpulkan materi, penyusunan 

unsur-unsur LKPD serta penyempurnaan atau pemeriksaan. 

 

1.5 Langkah-langkah Pengembangan LKPD 

Menurut Bariyah dkk (2018: 1559) di dalam pengembangan LKPD itu 

penting perhatikan bahwa berbagai persyaratan persiapan langkah-

langkahnya sesuai dengan karakteristik LKPD yang akan 

dikembangkan dan pokok bahasannya materi, sehingga tujuan 

pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai.  

 

Menurut Prastowo (2011: 216-220) pengembangan LKPD terbagi 

menjadi dua langkah pokok, yakni : 

a. Desain pengembangan LKPD 

Adapun beberapa hal yang menjadi batasan dalam mengembangkan 

LKPD, yakni sebagai berikut: 

1. 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. 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. 
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b. Judul LKPD 

Judul LKPD ditentukan berdasarkan kompetensi dasar, materi pokok, 

atau pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum.Pada satu 

kompetensi dasar dapat dipecah menjadi beberapa pertemuan. Ini dapat 

menentukan berapa banyak LKPD yang akan dibuat, sehingga perlu 

untuk menentukan judul LKPD. Jika telah ditetapkan judul-judul 

LKPD, maka dapat memulai penulisan LKPD. 

 

c. Penulisan LKPD 

Ada beberapa langkah dalam penulisan LKPD. Pertama, merumuskan 

kompetensi dasar.Dalam hal ini, 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; dan 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 pendapat ahli di atas dapat disimpulkan inti dalam 

pengembangan LKPD adalah menganalisis kompetensi terlebih dahulu, 

selanjutnya menentukan materi, mendesain, menyusun isi LKPD, 

merevisi dan tahap akhir menyempurnakan LKPD. 

 

 

2. LKPD berbasis Model Pembelajaran AIR 

LKPD berbasis model pembelajaran AIR dapat diartikan sebagai sebuah 

bahan ajar tertulis yang didalamnya berisi langkah-langkah kegiatan yang 

mengacu pada model pembelajaran auditory, intellectually, dan repetition 

(AIR).  Langkah-langkah LKPD berbasis model pembelajaran AIR ini 

dapat dijabarkan sebagai berikut:  

a. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. 

b. Peserta didik mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari 

pendidik (auditory) 

c. Setiap kelompok mendiskusikan tentang materi yang mereka pelajari 

dan menuliskan hasil diskusi tersebut pada LKPD dan selanjutnya 

untuk dipresentasikan didepan kelas  
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d. Saat diskusi berlangsung, peserta didik mendapat soal atau 

permasalahan yang berkaitan dengan materi yang ada pada LKPD 

(intellectualy) 

e. Setiap kelompok memikirkan cara menerapkan hasil diskusi serta 

dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelesaikan 

masalah  

f. Setelah selesai berdiskusi, peserta didik mendapat pengulangan materi 

dengan cara mendapatkan tugas atau kuis untuk tiap individu. 

(repetition) 

 

 

E. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan terkait dengan pengembangan LKPD 

berbasis model pembelajaran AIR untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematika pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ramdhan F. Suwarman dan Akmal Aulia 

Candra (2017) yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Auditory, 

Intellectually, Repetition (AIR) Terhadap Peningkatan Pemecahan 

Masalah Matematis Peserta didik”. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa 

rata rata skor kemampuan pemecahan masalah dikelas eksperimen sebesar 

85,97 sedangkan kelas kontrol sebesar 77,07. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan model pembelajaran auditory, intellectually, 

repetition (AIR) lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

 

2. Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan oleh Syahliani, Jamal dan 

An’nur (2014) yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Auditory, 

Intellectually, Repetition (AIR) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta 

didik”. Hasil penelitian ini diperoleh peningkatan pada persentase 

ketuntasan klasikal hasil belajar peserta didik yaitu siklus I sebesar 48% 

lalu mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 66,7% dan siklus III 

sebesar 86,7%. Kemudian  respon peserta didik terhadap model 
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pembelajaran AIR secara keseluruhan berkategori baik ditinjau dari aspek 

minat peserta didik diperoleh kesimpulan bahwa keefektifan penerapan 

model pembelajaran AIR dikategorikan efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar peserta didik. 

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah, Winarti, dan Kartono (2017) yang 

berjudul “The Effectiveness of SAVI Learning in Achieving 

Communication Ability and Mathematical Disposition for Eighth Grader”. 

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa pembelajaran SAVI efektif pada 

pencapaian kemampuan komunikasi dan disposisi matematis siswa kelas 

VIII materi persamaan garis lurus ditunjukkan dengan; (1) kemampuan 

komunikasi matematis siswa dengan pembelajaran SAVI tuntas secara 

klasikal yaitu 80% siswa (2) rata-rata kemampuan komunikasi matematis 

siswa yang menggunakan pembelajaran SAVI lebih dari rata-rata 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang menggunakan model 

pembelajaran direct instruction. 

 

4. Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Nursyahbany Sitorus Pane, Indra 

Jaya, dan Mara Samin Lubis (2018) yang berjudul “Analisis Kemampuan 

Komunikasi Matematis Siswa Pada Materi Penyajian Data Di Kelas VII 

MTS Islamiyah Medan”. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa : Peserta 

didik dengan kemampuan matematika sedang belum mampu 

menggunakan istilah, notasi, simbol dan strukturnya untuk menyajikan 

ide-ide matematikanya dengan baik. Kemampuan komunikasi matematika 

peserta didik dengan kemampuan matematika rendah. Peserta didik belum 

mampu menunjukkan ekspresi ide matematikanya melalui tulisan dengan 

baik, belum mampu memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi 

ide matematika, serta belum mampu menggunakan istilah, notasi, simbol 

dan strukturnya untuk menyajikan ide-ide matematika dengan baik. 

 

5. Penelitian Kualitatif yang dilakukan oleh Dessy Noor Ariani (2017) yang 

berjudul “Strategi Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa 

SD/MI”. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa: Peran guru dalam 
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mengembangkan komunikasi matematis siswa SD/MI meliputi: 

merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan intensitas interaksi 

guru dengan siswa dan antar siswa, memberikan motivasi kepada siswa, 

menyeleksi tugas-tugas yang akan diberikan, dan mengukur kemampuan 

matematis siswa dengan pemberian soal uraian. 

 

6. Penelitian pengembangan yang dilakukan oleh  Ayu Tsurayya, Yunda 

Kurniawan, dan Syafika Ulfah (2019) yang berjudul” Pengembangan 

Lembar Kerja Peserta Didik Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Komunikasi Matematik Peserta Didik SMP” pada kegiatan pembelajaran 

geometri di kelas. Hasil penelitian ini diperoleh: 1) Hasil review dari ahli 

materi menyatakan modul pembelajaran berada pada kualifikasi valid, 

yaitu sebesar 83 %. 2) Ahli media memberikan tanggapan modul 

pembelajaran berada pada kualifikasi sangat valid, yaitu berada pada 83,5 

% . 3) Hasil tanggapan peserta didik diperoleh persentase tingkat 

pencapaian berada pada 82,33 % yang termasuk dalam kualifikasi valid. 

Modul yang dikembangkan sudah layak dan valid digunakan pada proses 

pembelajaran untuk dapat memfasilitasi kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik. Bahan ajar tersebut menarik dan dapat 

menimbulkan motivasi belajar di tengah keterbatasan bahan ajar dan 

waktu dalam kelas. 

 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Ishmah Khairina Zakiria, Emi Pujiastuti, 

dan Tri Sri Noor Asiha (2018) dengan judul “The mathematical 

communication ability based on gender difference on students of XI grade 

by using problem based learning model assisted by probing prompting 

technique”. 

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa: Kemampuan komunikasi matematika 

peserta didik dengan pembelajaran PBL PP mencapai ketuntasan belajar, 

nilai rata-rata kemampuan komunikasi matematika pada PBL PP lebih 

baik daripada model PBL, kemampuan komunikasi matematika peserta 

didik laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan yang signifikan, dan 

terdapat beberapa perbedaan MCA di setiap indikator berdasarkan 
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perbedaan gender. Model pembelajaran probing prompting adalah model 

pembelajaran dengan menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya 

menuntun dan menggali gagasan siswa, sehingga dapat melejitkan proses 

berpikir yang mampu mengaitkan pengetahuan dan pengalaman siswa 

dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. 

 

8. Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan oleh Mailis Triana, Cut Morina 

Zubainur, dan Bahrun (2019) yang berjudul “Students' Mathematical 

Communication Ability through the Brain-Based Learning Approach 

using Autograph”. 

Mathematics learning employing the BBL approach with Autograph can 

develop students’ mathematical communication skills. Hasil penelitian ini 

diperoleh bahwa: kemampuan komunikasi dapat meningkat jika diterapkan 

model pembelajaran kooperatif yang mendukung materi, strategi yang 

tepat serta penggunaan instrumen pembelajaran saat kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Yessenbolkyzy Akerke dan Yessirkepova 

Ardak (2020) dengan judul “The role of repetition in learning math”. 

In the process of teaching math, the repetition of the studied material is 

given an important place”.  

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa: The need to repeat the previously 

studied material is caused by the very structure of the curriculum of 

mathematics. Penelitian menunjukkan bahwa pengulangan adalah 

instrumen utama penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa yang 

diberi  pengulangan dengan pendekatan variasi memiliki prestasi yang 

lebih tinggi secara signifikan, pemahaman konseptual dan peningkatan 

retensi. 

 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Joohi Lee (2015) dengan judul “Oh, I just 

had it in my head”: Promoting mathematical communications in early 

childhood”. 
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In this study explains that effective strategies for educators of young 

children to promote children’s mathematical communications, which 

include think-aloud during individual work time, utilizing reasoning and 

proof questions, and questioning back to children.  

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa: Guru memainkan peran penting 

dalam membantu anak-anak mengembangkan dan menyempurnakan 

keterampilan komunikasi matematis. Penting bagi guru anak-anak untuk 

merencanakan strategi dan pengelompokan pertanyaan dengan hati-hati 

untuk memberikan anak-anak kesempatan untuk berlatih komunikasi 

matematis sebagai bagian dari proses merasionalisasi dan membenarkan 

pemikiran matematika mereka. Strategi yang ditemukan efektif adalah 

waktu kerja individu berpikir-keras, memanfaatkan alasan dan pertanyaan 

bukti, dan bertanya kembali kepada anak-anak. 

 

11. Penelitian yang dilakukan oleh Filiz Kayalar dan Fethi Kayalar (2017) 

dengan judul “The effects of Auditory Learning Strategy on Learning 

Skills of Language Learners (Students’ Views)” . 

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa: Auditory learning style enables 

auditory learners to learn best by hearing or through verbal 

communication. Auditory learners are good at remembering what they 

hear as they learn information through auditory representation.  

Pada penelitian ini menjelaskan bahwa pandangan peserta didik yang 

diperoleh melalui wawancara menunjukkan bahwa keterampilan, sikap, 

dan kecenderungan mereka terhadap gaya belajar auditori merupakan 

faktor yang signifikan dan menentukan untuk belajar secara efektif. 

 

12. Penelitian yang dilakukan oleh Heba Bakr Khoshaim (2018) dengan judul 

“Inattentive Students Errors in Mathematics: Alarming Repetition) 

International Journal of Learning, Teaching and Educational Research”. 

 This study aims to investigate the most common inattentive errors 

occurred in students’ responses.  From the analyses, it appeared that 

missing a symbol (such as the equal sign) or a notation (such as were the 

most common inattentive errors whether in classrooms or in exams. 
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Hasil penelitian ini diperoleh bahwa masih banyaknya peserta didik yang 

salah menuliskan simbol-simbol matematika dalam saat pembelajaran 

matematika biasa di kelas atau saat sedang ujian. Sehingga membuat 

tingkat keberhasilan peserta didik dalam kemampuan komunikasi 

menurun. 

 

13. Penelitian yang dilakukan oleh  Ahmad Fawzi Shamsi  (2015) dengan 

judul “A Theoretical Study About Motivating Auditory Learners”. 

In this study, a theoretical theory was used to determine the main 

characteristics of the auditory learners. Another thing, there are some 

tactics that have proved their effectiveness in motivating such learners, 

which in turn make the learners achieve better results. 

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa peserta didik dengan gaya belajar 

auditory lebih baik dan lebih efektif untuk meningkatkan motivasi peserta 

didik saat pembelajaran berlangsung, sehingga hasil belajar peserta didik 

dapat meningkat. 

 

14. Penelitian yang dilakukan oleh  Defne Kaya dan Hasan Aydın (2016) 

dengan judul” Elementary Mathematics Teachers' Perceptions and Lived 

Experiences on Mathematical Communication”.  

Pada penelitian ini meneliti mengenai bagaimana strategi guru matematika 

SD yang berpengalaman untuk meningkatkan, tujuan dan manfaat dan 

penerapan komunikasi matematis serta dampak komunikasi matematis 

pada keterampilan berpikir. Hasil penelitian ini diperoleh: (1)Konsep yang 

terkait dengan komunikasi matematis, (2)Strategi untuk meningkatkan 

komunikasi matematis, (3)Tujuan dan manfaat komunikasi matematis, 

(4)Dampak komunikasi matematis terhadap keterampilan berpikir 

matematis, (5)Penerapan komunikasi matematis di dalam kelas. 

 

15. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah Johar, Eka Junita, Saminan (2018) 

dalam jurnal nya yang berjudul “Students’ Mathematical Communication 

Ability and Self-Efficacy using Team Quiz Learning Model”. 
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Hasil penelitian ini diperoleh bahwa: (1) Peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis siswa pada kelas model pembelajaran team quiz 

lebih baik daripada siswa pada kelas konvensional; (2) Peningkatan self-

efficacy siswa pada kelas model pembelajaran team quiz lebih baik 

daripada kelas konvensional.  

 

Berdasarkan penelitan relevan yang ada, perbedaannya penelitian ini 

dengan penelitian yang terdahulu adalah: belum adanya pengembangan 

LKPD berbasis model pembelajaran AIR untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi matematika peserta didik sekolah dasar (SD), 

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa produk yang dikembangkan 

efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik sekolah dasar. Hasil penelitian terdahulu akan digunakan sebagai 

pendukung dan sebagai salah satu bahan rujukan dalam penelitian ini, 

sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik. 

 

 

F. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian ini di mulai dari adanya input berupa 

masalah yang terdapat di lapangan yang berdasarkan hasil prapenelitian yaitu: 

keterbatasan bahan ajar yang digunakan guna mendukung pembelajaran, 

peserta didik mempunyai respon yang kurang karena seluruh kegiatan 

pembelajaran dilakukan oleh pendidik, peserta didik cenderung malas untuk 

memahami soal untuk menuliskan dalam bentuk simbol-simbol matematika. 

Selain itu, belum dikembangkannya lembar kegiatan peserta didik (LKPD) 

melalui model pembelajaran AIR, LKPD yang digunakan peserta didik belum 

menarik, sehingga mengakibatkan rendahnya kemampuan komunikasi peserta 

didik di SD Negeri 1 Semuli Raya. 

Selanjutnya tahapan proses, berdasarkan hasil analisis kebutuhan pendidik 

dan peserta didik dalam mengelola proses pembelajaran di kelas perlu 

dilakukan pengembangan sebuah produk berupa LKPD berbasis model 

pembelajaran AIR. LKPD yang dikembangkan sebagai solusi yang bisa 
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dijadikan alternatif untuk mengatasi kebutuhan pendidik dan peserta didik 

dengan tujuan agar proses pembelajaran bermakna peserta didik sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai. LKPD yang akan dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah sebuah bahan ajar tertulis yang didalamnya berisi 

langkah-langkah kegiatan yang mengacu pada model pembelajaran AIR  

yaitu Auditory (belajar dengan mendengar), Intellectually (belajar dengan 

menggunakan kecerdasannya/pemikiran), Repetition (perluasan materi) pada 

akhir pembelajaran. Salah satu bahan ajar yang mempermudah dan dapat 

dijadikan bagian dari fasilitas belajar yaitu berupa LKPD. Dengan demikian 

peneliti mengembangkan LKPD berbasis model pembelajaran Auditory, 

Intellectually, dan Repetition (AIR). 

Output yang diharapkan adalah terciptanya sebuah produk bahan ajar berupa 

LKPD berbasis model pembelajaran Auditory, Intellectually, dan Repetition 

(AIR) yang valid, praktis digunakan oleh peserta didik dan efektif untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika peserta didik sekolah 

dasar kelas V. Selanjutnya kerangka berpikir penelitian ini dapat dirumuskan 

seperti pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Kerangka Berpikir 

INPUT 

1. Keterbatasan bahan ajar 
2. Belum dilakukan pengembangan LKPD 

3. Perlunya pengembangan LKPD yang mengacu pada model 

pembelajaran yang mendukung peserta didik menjadi aktif. 

PROSES Pembelajaran Matematika 

Model pembelajaran Auditory, 

Intellectually, dan Repetition (AIR) 
Lembar Kegiatan Peserta 

Didik (LKPD) 

LKPD berbasis model pembelajaran Auditory, 

Intellectually, dan Repetition (AIR) 

 

1. LKPD yang valid (ahli materi, ahli media/desain, dan ahli bahasa) 
2. LKPD yang praktis (pendidik dan peserta didik) 

3. LKPD yang efektif (peserta didik)  
OUTPUT 



37 
 

G. Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk dalam penelitian pengembangan ini dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

 

Tabel 4. Spesifikasi Produk 

No Identifikasi Produk Deskripsi 

1 Jenis produk yang 

dikembangkan 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

2 Kelas  5 (Lima) Sekolah Dasar 

3 Muatan Pelajaran Matematika 

4 Judul Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis 

model pembelajaran Auditory, Intellectually, dan 

Repetition kelas V  

5 Tujuan  Mengukur kemampuan Komunikasi Matematika 

6 Materi Volume Bangun Ruang (Kubus dan Balok) 

7 Kompetensi Dasar 3.5 Menjelaskan, dan menentukan volume bangun 

ruang dengan menggunakan satuan volume 

(seperti kubus satuan) serta hubungan pangkat 
tiga dengan akar pangkat tiga 

4.5  Menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan volume bangun ruang dengan 
menggunakan satuan volume (seperti kubus 

satuan) melibatkan pangkat tiga dan akar 

pangkat tiga 

 
3.6. Menjelaskan dan menemukan jaring-jaring 

bangun ruang sederhana (kubus dan balok) 

4.6 Membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana 
(kubus dan balok) 

8 Sistematika 1. Cover 

2. Pra Kata 

3. Daftar Isi 
4. Kompetensi dasar dan  indikator 

5. Tahap Auditory 

6. Tahap Intellectually 
7. Tahap Repetition 

8. Sampul Belakang 
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H. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis 

penelitian adalah : 

Hipotesis 1 : LKPD berbasis model pembelajaran AIR yang valid untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika peserta 

didik. 

Hipotesis 2 : LKPD berbasis model pembelajaran AIR yang praktis untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika peserta 

didik. 

Hipotesis 3 :  LKPD berbasis model pembelajaran AIR yang efektif untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika peserta 

didik. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (research and 

development) menurut Borg & Gall (1983: 775). Menurut Borg & Gall 

penelitian pengembangan dalam pendidikan adalah pengembangan dan 

validasi suatu produk dan prosedur baru, yang kemudian secara sistematika 

diuji di lapangan, dievaluasi dan disempurnakan sampai memenuhi kriteria 

tertentu, yaitu efektif. 

 

Rangkaian tahap yang harus dilakukan seperti diungkapkan Borg & Gall ada 

sepuluh langkah pelaksanaan dalam R & D untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Gambar 6. 

 

 
 

 

Gambar 6.  Langkah-langkah Pengembangan Borg and Gall. 

Penelitian 
pendahuluan dan 

pengumpulan 
informasi

Perencanaan
Pengembangan 
Produk Awal

Uji coba 
lapangan awal

Revisi Produk 
Awal

Uji Coba 
Lapangan Utama

Revisi produk / 
Penyempurnaan 

produk uji

Uji Lapangan 
Luas

Revisi Produk 
Akhir

Penyebarluasan 
dan Implementasi 

produk
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B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

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

pengembangan. Langkah-langkah pengembangan Borg & Gall (1983: 775-

787) yang akan diambil oleh peneliti ada tujuh langkah pelaksanaan karena 

untuk langkah kedelapan, kesembilan dan sepuluh cakupan yang sangat luas 

dalam waktu yang lama: 

 

1. Penelitian pendahuluan dan pengumpulan Informasi (research and 

information collecting) 

 Pada tahap ini bertujuan untuk pengumpulan data atau informasi untuk 

mengetahui bagaimana gambaran objek serta subjek yang akan diteliti. 

Pada tahap ini dilakukan dokumentasi serta wawancara di SD Negeri 

Kecamatan Abung Semuli pada bulan Oktober 2020. Selain melakukan 

wawancara peneliti juga melakukan analisis kebutuhan pendidik dan 

peserta didik. Peneliti juga melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan 

pendidik. Berdasarkan analisis kebutuhan pendidik dan peserta didik, 

wawancara kepada kepala sekolah dan analisis hasil ulangan tengah 

semester (UTS) peserta didik peneliti menjadikan hal tersebut sebagai 

dasar pengembangan LKPD berbasis model pembelajaran auditory, 

intellectually, repetition (AIR) untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematika peserta didik. 

 

2. Perencanaan (planning) 

Pada tahap perencanaan penelitian pada bulan November-Desember 2020 

melakukan/membuat suatu rancangan pembelajaran untuk mengatasi 

permasalahan yang ada. Rancangan tersebut diawali dengan membuat 

rumusan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, analisis Kompetensi 

Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), Indikator Instrumen penilaian yang 

hendak dicapai untuk mengukur kemampuan komunikasi matematika 

peserta didik, membuat kisi-kisi instrumen penilaian untuk mengukur 

kemampuan komunikasi matematika pada pembelajaran matematika di 

kelas V sekolah dasar. 
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3. Pengembangan Produk Awal (develop preliminary form of product) 

Pada tahapan ini dilakukan persiapan materi pembelajaran, prosedur 

penyusunan atau desain produk yang akan dikembangkan, instrumen 

evalusai dan melakukan validasi. Validasi dilakukan ahli bahasa, ahli 

desain/media, dan ahli materi. Tahap uji validasi ahli merupakan proses 

untuk menilai apakah rancangan desain produk sesuai dengan kriteria 

pengembangan lembar kegiatan peserta didik yang dibuat. Peneliti 

membutuhkan saran dari ahli yang sudah berpengalaman dalam bidangnya 

sehingga dapat memberikan penilaian, kritik, saran yang membangun 

untuk produk yang dikembangkan. Jenis instrumen yang digunakan berupa 

angket/kuesioner. Sumber data  diperoleh dari tenaga ahli yaitu 1 dosen 

ahli materi, 2 ahli desain/media, dan 1 ahli bahasa yang dilaksanakan 

mulai tanggal 6 Januari – 20 Januari 2021. Validasi materi bertujuan agar 

isi dari LKPD sesuai kurikulum yang berlaku, perkembangan peserta didik 

kelas V serta kesesuaian Komptensi Dasar dan indikator. Kemudian 

validasi media/desain bertujuan agar gambar dan desain sesuai dengan 

karakteristik peserta didik kelas V sehingga LKPD yang dibuat menarik 

untuk dibaca dan dipelajari, mudah digunakan serta bermanfaat bagi 

pembaca. Selanjutnya validasi bahasa yaitu agar penulisan dari LKPD 

sesuai dengan EYD serta bahasa yang digunakan sesuai dengan usia anak 

sekolah dasar.  

 

4. Uji coba lapangan awal (preliminary field testing) 

Setelah produk awal divalidasi dan diperbaiki, maka di uji coba lapangan 

awal.Pada tahap ini dilakukan sebar angket untuk peserta didik untuk 

menilai kepraktisan LKPD yang dikembangkan mulai tanggal 22 Januari – 

23 Januari 2021. Uji coba dilakukan pada 1 sekolah, menggunakan 9 

subjek yang terdiri dari peserta didik yang memiliki kemampuan (Tinggi, 

Sedang, Rendah). Selain mencari tanggapan peserta didik, pada tahap ini 

juga mencari tanggapan pendidik yang diukur dengan angket untuk 

melihat keterbacaan yaitu pada aspek konstruksi, bahasa, dan kaidah 

penulisan. 
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5. Revisi hasil uji coba lapangan awal (main product revision) 

Berdasarkan informasi yang didapat dari uji coba lapangan awal maka 

akan dilakukan analisis. Hasil analisis akan digunakan sebagai pedoman 

dalam melakukan revisi atau perbaikan produk pengembangan model 

pembelajaran AIR yang didasarkan pada  hasil angket pendidik dan peserta 

didik pada tahap 5. 

 

6. Uji Coba Lapangan Utama (main filed testing) 

Setelah perbaikan pada produk awal, selanjutnya dilakukan uji coba 

lapangan LKPD berbasis model pembelajaran AIR diberikan pada peserta 

didik kelas V SDN 1 Semuli Raya yang dilaksanakan mulai tanggal 25 

Januari – 15 Februari 2021. Peserta didik diberikan soal tes dengan 

instrumen yang telah divalidasi. Data yang telah terkumpul terdiri dari dua 

kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok 

pertama adalah kelas kontrol yang terdiri 25 peserta didik  kelas V-B. 

Kelompok kedua adalah kelas eksperimen, yaitu sejumlah 25 peserta didik  

kelas V-A. 

 

Kelompok : 

1. Kelas kontrol : Pembelajaran tanpa menggunakan LKPD berbasis 

model pembelajaran AIR untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematika. 

2. Kelas eksperimen: Pembelajaran menggunakan LKPD berbasis model 

pembelajaran AIR untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematika 

 

7. Revisi produk / Penyempurnaan produk uji (Operational product 

revision) 

Melakukan revisi terhadap produk yang siap dioperasionalkan berdasarkan 

dari uji coba. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di semester genap tahun ajaran 2020-2021. Adapun 

tempatnya di SDN 1 Semuli Raya. 

 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan dari objek/subjek penelitian yang menjadi 

sasaran penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Populasi penelitian adalah keseluruhan peserta didik kelas V di kecamatan 

Abung Semuli Lampung Utara yang berjumlah 140 peserta didik yang 

dijelaskan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5.  Data Peserta Didik Kelas V SD di Kec.Abung Semuli Lampung 

Utara 

 

Nama Sekolah Kelas Banyak Peserta Didik 

Jumlah 

L P Jumlah  

SDN 1 Sukamaju 

 

VA 10 10 20 

VB 9 11 20 

SDN 1 Way Lunik 

 

VA 15 10 25 

VB 5 20 25 

SDN 1 Semuli Raya 

 

VA 14 11 25 

VB 15 10 25 

Jumlah  68 72 140 

Sumber : Data Sekolah 
 

 

 

2. Sampel 

Pada penelitian ini pengambilan sampel menggunakan purposive sampling 

dikarenakan memuat karakteristik sampel yang sudah ditetapkan oleh 

peneliti sehingga teknik sampling ini di namakan sampling bertujuan 

(purposive sampling). Sampel penelitian adalah 25 peserta didik kelas VA 

(kelas eksperimen) dan 25 peserta didik VB (kelas kontrol) SDN 1 Semuli 

Raya. 
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E. Variabel Penelitian 

Variabel (terikat) dalam penelitian ini adalah kemampuan komunikasi 

matematika peserta didik, sementara variabel (bebas) dalam penelitian ini 

adalah LKPD berbasis model pembelajaran AIR. 

1. Kemampuan Komunikasi Matematika (Variabel Terikat) 

a. Definisi Konseptual 

Kemampuan komunikasi matematika adalah kemampuan dalam 

menyajikan ide atau gagasannya pada suatu permasalahan 

matematika dari bentuk naratif ke bentuk simbol matematika, atau 

dari bentuk simbol matematika ke bentuk naratif dengan bahasa 

sendiri. 

  

b. Definisi Operasional 

Kemampuan Komunikasi Matematika peserta didik diukur melalui 

hasil prettest dan posttest. Kemampuan komunikasi yang akan 

dinilai dalam penilaian ini meliputi indikator kemampuan 

komunikasi matematika yaitu sebagai berikut : 

a. Menulis (written text), yaitu menjelaskan ide atau solusi dari 

suatu permasalahan atau gambar dengan menggunakan bahasa 

sendiri. 

b. Menggambar (drawing), yaitu menjelaskan ide atau solusi dari 

permasalahan matematika dalam bentuk gambar.  

c. Ekspresi matematika (mathematical expression), yaitu 

menyatakan masalah atau peristiwa sehari-hari dalam bahasa 

model matematika. 

 

 

2. LKPD Berbasis Model Pembelajaran AIR (Variabel Bebas) 

a. Definisi Konseptual 

LKPD berbasis model pembelajaran AIRadalah sebuah bahan ajar 

tertulis yang didalamnya berisi langkah-langkah kegiatan yang 

mengacu pada model pembelajaran Auditory, Intellectualy, and 
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Repetition (AIR). Model pembelajaran ini dilakukan secara 

berkelompok yang menekankan pemanfaatan 3 hal yaitu Auditory 

yang artinya belajar dengan mendengarkan yang bisa diterapkan 

dengan cara diskusi kelas, presentasi, menyimak atau dengan 

Tanya jawab. Intellectualy adalah belajar dengan menggunakan 

pikiran atau kecerdasannya yang bisa dilatih salah satu nya dengan 

menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, memecahkan masalah 

dan menerapkan. Repetition adalah pengulangan pemantapan 

dengan cara siswa dilatih melalui tugas atau kuis, 3 Aspek ini 

digunakan sebagai pedoman peserta didik sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan. 

 

b. Definisi Operasional 

Pengembangan LKPD berbasis model pembelajaran AIR dirancang 

pada pembelajaran matematika yang disusun dengan memenuhi 

kriteria penyusunan LKPD dan dalam kegiatan pembelajarannya 

menggunakan tahap-tahap AIR. Tahap-tahap dalam AIR meliputi 3 

aspek yaitu: Auditory (mendengar), Intellectualy (berpikir), dan 

Repetition (pengulangan). 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

dokumentasi, observasi, angket atau kuesioner dan tes kemampuan 

komunikasi matematika peserta didik. 

1. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2013: 201), dokumentasi dari asal katanya dokumen 

yang artinya barang-barang tertulis. Teknik ini digunakan untuk 

mendapatkan data yang diperlukan peneliti seperti data peserta didik, hasil 

ulangan tengah semester dari pendidik di SD Negeri 1 Semuli Raya. 

2. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab oleh 

pendidik dan kepala sekolah. 
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3. Angket 

Angket digunakan untuk validasi ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa, 

respon pendidik dan peserta didik untuk mengetahui kevalidan LKPD 

yang dikembangkan sebelum diberikan kepada peserta didik serta 

mengetahui kepraktisan LKPD yang ditujukan kepada pendidik dan 

peserta didik . 

4. Tes  

Tes digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan komunikasi 

matematika sebelum diterapkan produk (pretest) dan setelah diterapkannya 

produk pengembangan yaitu LKPD (postest). 

 

 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan teknik 

pengumpulan data pada masing-masing tahapan penelitian. Berkaitan dengan 

hal tersebut, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

 

1. Uji Kevalidan (Ahli Materi, Ahli Bahasa, Ahli Desain/Media) 

Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data kebutuhan 

pengembangan produk serta uji produk oleh ahli desain/media, ahli 

bahasa, ahli materi untuk melihat kevalidan dari LKPD ynag 

dikembangkan. Adapun kisi-kisi instrumen penilaian sebagai berikut. 

 

Tabel 6. Validasi LKPD untuk Ahli Materi 

No Aspek yang dinilai Indikator 

1 Kesesuaian LKPD 
dengan syarat 

konstruksi 

a. Penggunaan bahan dan kalimat dalam LKPD 

b. Penggunaan kalimat dalam LKPD 
c. Kemudahan dan kejelasan LKPD 

2 Kesesuaian LKPD 

dengan syarat 

teknis 

a. Tulisan 

b. Gambar 

c. Penampilan LKPD 
d. Kelengkapan komponen LKPD 
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Tabel 7.  Validasi LKPD untuk Ahli Media 

No Aspek yang dinilai Indikator 

1 Kesesuaian 

LKPD dengan 
syarat didaktif 

a.  Penyusunan LKPD bersifat universal 

b.  Menekankan pada proses penemuan konsep. 

c.  Mengajak peserta didik aktif dalam proses 

pembelajaran. 
d.  Mengembangkan kemampuan komunikasi 

social, emosional, moral, dan estetika. 

2 Kesesuaian 

LKPD dengan 
syarat konstruksi 

a.  Penggunaan bahan dan kalimat dalam LKPD 

b.  Penggunaan kalimat dalam LKPD 

c.  Kemudahan dan kejelasan LKPD 

3 Kesesuaian 
LKPD dengan 

syarat teknis 

a.  Tulisan 
b.  Gambar 

c.  Penampilan LKPD 

d.  Kelengkapan komponen LKPD 

 

 

Tabel 8. Validasi LKPD untuk Ahli Bahasa 

No Aspek yang dinilai Indikator 

1 Lugas a.   Ketepatan struktur kalimat 

b. Keefektifan kalimat 
c.    Pilihan kata 

2 Komunikatif a. Keterbacaan pesan 

b. Ketepatan penggunaan  kaidah bahasa. 

c. Kalimat dalam LKPD mudah dipahami. 

3 Tulisan a. Huruf yang digunakan jelas 

b. Kalimat yang digunakan sesuai dengan EYD. 

c. Ukuran huruf dan gambar sesuai. 

d. Keruntutan dan keterpaduan antar paragraf. 

4 Penggunaan 
istilah, simbol, 

atau ikon. 

a. Kebakuan istilah. 

b. Konsistensi penggunaan istilah. 

c. Konsistensi penggunaan simbol atau  ikon. 

 

 

2. Uji Kepraktisan Produk 

Uji coba lapangan operasional, untuk mengukur kepraktisan produk yang 

terdiri atas kemenarikan, kemudahan dan kemanfaatan. Kisi-kisi uji 

kepraktisan disajikan seperti Tabel 9. 
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Tabel 9. Kisi-kisi Uji Kepraktisan LKPD Bagi Pendidik 

Kemenarikan 

1 Desain tampilan  penyajian  LKPD  menarik  untuk dilihat 

2 Isi materi dalam LKPD dilengkapi dengan ilustrasi, gambar, foto yang 
sesuai materi 

3 Jenis font pada LKPD terbaca dengan  jelas 

4   Kombinasi warna yang digunakan dalam LKPD sudah  menarik 

Kemudahan 

1 Penggunaan LKPD berbasis model pembelajaran AIR dalam pembelajaran 

dapat menghemat waktu dan efisien digunakan dalam pembelajaran. 

2 LKPD dapat membantu pendidik dalam mendorong keberanian peserta 
didik 

3 Uraian materi dan latihan yang ada pada LKPD jelas dan sederhana 

4 LKPD dapat menambah wawasan pembaca (pendidik dan peserta didik) 

5 LKPD praktis dan mudah dibawa karena dapat disimpan 

6 Uraian materi dan latihan yang ada pada LKPD jelas dan sederhana 

Kemanfaatan 

1 LKPD membantu peserta didik untuk belajar mandiri 

2 LKPD mampu menjelaskan materi dengan baik dan mudah dipahami 

3 LKPD membantu pendidik untuk mengajarkan materi pembelajaran 

4 Bahasa yang digunakan pada LKPD mudah dipahami peserta didik 

5 LKPD dapat menambah wawasan pembaca (pendidik dan peserta didik) 

 

 

Tabel 10. Kisi-kisi Uji Kepraktisan LKPD Bagi Peserta didik 

Kemenarikan 

1 Desain tampilan  penyajian  LKPD  menarik  untuk dilihat 

2 Isi materi dalam LKPD dilengkapi dengan ilustrasi, gambar yang sesuai 

materi 

3 Saya dapat membaca jelas font pada LKPD  

4   Kombinasi warna yang digunakan dalam LKPD sudah menarik 

Kemudahan 

1 Penggunaan LKPD berbasis model pembelajaran AIR dalam pembelajaran 
dapat menghemat waktu dan efisien digunakan dalam pembelajaran. 

2 Gambar, ilustrasi, dan cerita dalam LKPD mudah untuk dipahami 

3 Penyajian materi pada LKPD lebih praktis dan dapat saya pelajari secara 

berulang 
4 Uraian materi dan latihan yang ada pada LKPD jelas dan sederhana 

5 Bahasa yang digunakan pada LKPD mudah saya dipahami 

6 LKPD praktis dan mudah saya bawa karena dapat disimpan 

7 Saya dapat belajar mandiri sesuai dengan kemampuan belajar saya 

Kemanfaatan 

1 LKPD membantu saya dalam memahami konsep matematika 

2 LKPD dapat saya gunakan dimana saja dan kapan saja. 

3 LKPD membuat saya menjadi aktif dalam pembelajaran matematika 

4 LKPD berbasis model pembelajaran  AIR dapat menambah wawasan saya 

dalam materi bangun ruang sederhana (kubus dan balok) 
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3. Tes (Uji Keefektifan) 

Tes yang digunakan berupa soal uraian untuk mengukur kemampuan 

komunikasi matematika peserta didik. Setelah dilakukan tes maka di 

lakukan penilaian menggunakan rubrik penilaian. 

1) Rubrik  Penilaian Tes Kemampuan Komunikasi Matematika 

Rubrik merupakan pedoman/arahan/panduan dalam melakukan 

penskoran. Menurut Nari (2015: 154-155) rubrik penilaian tes 

kemampuan komunikasi matematika dapat dilihat pada lampiran 15 

halaman 138.  

  

Untuk mendapatkan nilai akhir di gunakan rumus sebagai berikut: 

 

(𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢 𝐚𝐤𝐡𝐢𝐫 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
𝑥 100) 

 

Jadi nilai akhir peserta didik bergerak dalam interval 0 ≤ x ≤ 100. 

 

 

Tabel 11.  Interpretasi Kemampuan Komunikasi Matematika Peserta 

didik 

No Tingkat Penguasaan Kriteria 

1 90 – 100 Sangat Tinggi 

2 80 – 89 Tinggi 

3 65 – 79 Sedang 

4 56 – 64 Rendah 

5 0 – 55 Sangat Rendah 

Sumber: Surya dan Lubis (2017: 6) 

 

2) Kisi-kisi Soal Kemampuan Komunikasi Matematika 

Tes yang digunakan berupa soal uraian untuk mengukur kemampuan 

komunikasi matematika peserta didik. Untuk lebih jelas kisi-kisi tes uraian 

kemampuan komunikasi matematik dapat dilihat pada (Lampiran 13, 

halaman 131). 
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H. Uji Persyaratan Instrumen  

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kesahihan suatu 

instrumen. Menurut Sugiyono (2019: 267) validitas merupakan derajat 

ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang 

dapat dilaporakan oleh peneliti. Pada penelitian ini validitas digunakan 

untuk mengetahui kevalidan soal tes yang akan digunakan dalam 

penelitian dan dilakukan sebelum soal diajukan kepada peserta didik. 

Bentuk soal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu soal essai. 

 

Untuk mengukur validitas soal peneliti menggunakan validasi ahli 

kemudian dilanjutkan validasi dari peserta didik. Validasi soal oleh 

validator I sebagai ahli materi. Adapun saran-saran dari ahi sebagai 

berikut: 

a. Soal jangan terlalu panjang sehingga anak mudah memahami 

b. Pertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk siswa mengerjakan soal 

tersebut 

c. Sesuaikan soal dengan karakteristik siswa 

 

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada (lampiran 12 halaman 130). 

 

Kemudian setelah divalidasi oleh ahli maka dilanjutkan uji validitas oleh 

peserta didik yang diitung dengan Ms. Excel menggunakan rumus Pearson 

Product Moment (Arikunto, 2018: 190). 

 

Rumus Korelasi Product Moment 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(∑ 𝑋𝑌)(∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑛(∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋2)} − {𝑛(∑ 𝑌2) − (∑ 𝑌2)}
 

  Keterangan: 

  rxy : Koefisien korelasi (pengukuran validitas) 

  N : Jumlah Responden 

  X : Skor Butir Soal 

 Y : Skor Total
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Jika nilai r dari perhitungan lebih besar dari nilai t Tabel pada taraf 

signifikan 0,05 dan derajat kebebasan dk = n1 – 2 (rhitung > rtabel), maka 

butir soal tersebut dikatakan valid. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan validitas soal terhadap 15 soal yang 

diujicobakan, terdapat 5 soal yang tidak valid karena rhitung >rtabel 
. 

Didapatkan nilai r tabel = 1,7247 dengan dk = 18 Butir soal yang 

tergolong tidak valid yaitu 2,4,5,9,10 karena t hitung diperoleh kurang 

dari r tabel = 1,7247 sehingga tidak dapat digunakan atau dikatakan 

tidak valid. Adapun 10 butir soal yang valid karena r hitung lebih dari 

rtabel = 1,7247 sehingga tidak dapat digunakan atau dikatakan valid. 

Hasil perhitungan validitas soal dapat dilihat pada tabel  

(Lampiran 16, halaman 139). 

 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagi alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Menurut Sugiyono (2013: 365) 

pengujian reliabilitas dapat menggunakan teknik Alfa Cronbach. 

Berikut rumus Alfa Cronbach sebagai berikut: 

 

Rumus Cronbach Alpha 

𝑟11 = [
𝑛

𝑛 − 1
] [1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ] 

Keterangan: 

r11  : Reliabilitas Instrumen/Koefisien Alfa 

N  : Banyaknya Item/Butir Soal 

St
2  : Varians Total 

1  : Konstanta 

∑St2 : Jumlah Varians Skor dari Tiap Butir Soal  
 

Kaidah keputusan : 

Jika 𝑟11>𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti Reliabel 

𝑟11 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  berarti Tidak Reliabel 
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Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai 

indeks r11 pada Tabel 12. 

 

Tabel 12. Daftar Interpretasi Koefisien “r” 

Koofisien Realibilitas Interpretasi 

0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

0,60 – 0,79 Kuat 

0,40 – 0,59 Sedang 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,00 – 0,19 Sangat Rendah 

Sumber:  Sugiyono (2013: 257) 

 
 

 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas soal, diperoleh nilai sebesar 

1,00 hal ini menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh lebih besar dari 

0,468 dengan demikian uji coba instrumen tes dinyatakan reliabel. 

Hasil ini kemudian dibandingkan dengan kriteria tingkat reliabilitas, 

karena nilai cronbach alpha yang diperoleh adalah 1,00 berada 

rentang 0,80-1,00 maka dinyatakan bahwa tingkat reliabilitas dari uji 

coba instrumen tes tergolong sangat tinggi. Hasil perhitungan uji 

reliabilitas dapat dilihat pada (Lampiran 17, halaman  140). 

 

c.   Tingkat Kesukaran  

Tingkat kesukaran digunakan untuk menentukan derajat kesukaran 

suatu butir soal. Sudijono (2011) mengungkapkan untuk menghitung 

nilai tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan rumus berikut. 

 

Keterangan: 

TK:  Tingkat kesukaran suatu butir soal 

JT :  Jumlah skor yang diperoleh peserta didik  pada butir soal yang 

diperoleh 

IT :  Jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh peserta didik pada 

suatu butir soal. 
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Untuk  menginterpretasi  tingkat  kesukaran  suatu  butir  soal  

digunakan  kriteria indeks kesukaran menurut Sudjono (2008) yang 

dijelaskan pada Tabel 13. 

 

Tabel 13. Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran 

Interpretasi Nilai TK 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 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran terdapat 9 soal 

dengan tingkat kesukaran sedang dengan indeks kesukaran 0,31-0,70 

selanjutnya terdapat 1 soal dengan tingkat kesukaran mudah dengan 

indeks kesukaran 0,71- 0,85. Hasil perhitungan validitas soal dapat 

dilihat pada (Lampiran 18, halaman 141).  

 

d.  Uji Daya Beda  

Menurut Rosidin (2017: 207), daya beda soal adalah kemampuan 

suatu soal untuk membedakan antara peserta didik yang 

mampu/pandai menguasai materi yang ditanyakan dan peserta didik 

yang tidak mampu atau kurang pandai belum menguasai materi yang 

ditanyakan. Pada penelitian ini menggunakan kelompok kecil (kurang 

dari 100). 

 

Menghitung daya pembeda soal bentuk uraian ditentukan dengan 

rumus: 

𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔 𝑫𝒂𝒚𝒂 𝑷𝒆𝒎𝒃𝒆𝒅𝒂 =
𝑀𝑒𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑠 − 𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

 

Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasi berdasarkan klasifikasi 

dapat dilihat pada Tabel 14. 
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Tabel 14.  Interpretasi Nilai Daya Pembeda 

Daya Beda (DB) Klasifikasi Kriteria 

Tanda Negatif No discrimination Tidak ada daya beda 

<0,20 Poor Daya beda lemah 

0,20 - 0,39 Satisfactory Daya beda Cukup 

0,40 - 0,69 Good Daya beda Baik  

0,70-1,00 Excellent Daya beda Baik Sekali 

    Sumber : Rosidin (2017: 208) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh hasil analisis daya beda 

dengan total 3 soal kriteria baik dengan indeks daya beda 0,40-1,69, 

kemudian 5 soal dengan kriteria cukup dengan indeks daya beda 0,20-

0,39, dan  2 soal dengan kriteria lemah dengan indeks daya beda  

< 0,20. Hasil perhitungan daya beda dapat dilihat pada (Lampiran 19, 

halaman 142). 

 

 

I. Teknik Analisis Data  (Kevalidan, Kepraktisan dan Keefektifan) 

1. Teknik Analisis Data Kevalidan Produk 

Uji kevalidan LKPD dilakukan menggunakan lembar validasi ahli media, 

ahli materi, ahli bahasa, peserta didik dan pendidik sebagai pengguna. 

Data yang diperoleh dari validasi ahli materi, ahli media, ahli bahasa, 

peserta didik serta pendidik sebagai pengguna. Instrumen angket 

terhadap penggunaan produk memiliki 4 pilihan jawaban yang sesuai 

dengan konten pertanyaan. Skor penilaian total dapat dicari dengan 

menggunakan rumus berikut: 

𝑃 =
𝑥

𝑥𝑖
𝑥100% 

Keterangan:  
P : Persentase Tiap Kriteria 

x         : Skor hasil respon 

xi : Skor Maksimal  

 

Penafsiran skor hasil penilaian uji kevalidan memiliki kategori yang 

dapat dilihat pada Tabel 15. 
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Tabel 15. Kriteria Validitas Produk 

No Persentase (%) Kriteria 

1. 0 – 20 Tidak valid 

2. 21 – 40 Kurang valid 

3. 41 – 60 Cukup valid 

4. 61 – 80 Valid 

5. 81 – 100 Sangat valid 

Sumber : Riduwan (2010: 89) 

 

 

2. Teknik Analisis Data Kepraktisan 

Analisis data praktikalitas diperoleh dari lembar uji kepraktisan oleh 

pendidik dan lembar uji kepraktisan oleh peserta didik. Penilaian produk 

berdasarkan lembar angket yang telah diisi oleh praktisi dianalisis untuk 

mengetahui tingkat kepraktisan dari produk yang dikembangkan. 

Penskoran untuk masing-masing indikator menggunakan skala likert. 

Untuk memberikan skor jawaban pada uji kepraktisan dapat dilihat pada 

Tabel 16. 

 

Tabel 16.  Kriteria Pemberian Skor Praktikalitas 

Skor Kriteria 

4 Sangat setuju 

3 Setuju 

2 Tidak setuju 

1 Sangat tidak setuju 

Sumber: Sugiyono, (2012: 34) 

Setelah persentase nilai praktikalitas diperoleh maka dilakukan 

pengelompokkan sesuai kriteria yang terdapat pada Tabel 17. 

 

Tabel 17. Kriteria pemberian nilai praktikalitas 

No Persentase (%) Kriteria 

1. 0-20 Tidak praktis 

2. 21-40 Kurang praktis 

3. 41-60 Cukup praktis 

4. 61-80 Praktis 

5. 81-100 Sangat praktis 

Sumber: Riduwan, (2010: 89) 
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3.  Teknik Analisis Data Efektivitas 

Setelah dinyatakan valid dan praktis maka selanjutnya uji efektivitas 

dengan N-Gain untuk melihat tingkat efektivitas produk dengan nilai 

pretest dan posttest kemudian uji t untuk melihat perbedaan signifikan 

anatara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Sebelum dilakukan uji t maka 

data yang diperoleh diuji normalitas dan uji homogenitas. Teknik yang 

dipakai adalah uji T untuk membandingkan nilai rata-rata yang dicapai 

oleh peserta didik. Syarat untuk uji T terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas. 

1. Gain Ternomalisasi (N-Gain) 

Menurut Hake dalam Sundayana (2014: 151) bahwa dengan 

mendapatkan nilai rata-rata gain ternormalisasi maka dapat mengukur 

efektivitas suatu pembelajaran dalam pemahaman konseptual.  

Rumus N-Gain 

𝑔 =
𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑆𝑝𝑟𝑒

𝑆𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑝𝑟𝑒
 

Keterangan: 

G :Gain 

Spost :Skor kemampuan kemampuan komunikasi matematika awal  

Spre :Skor kemampuan kemampuan komunikasi matematika akhir 

Smax :Skor Maximum 

 

Berdasarkan hasil perhitungan N-Gain di atas, kemudian dapat 

dikategorikan sebagai nilai tinggi, sedang, dan rendah pada Tabel 18. 

 

Tabel 18. Kategori Tafsiran Efektifitas N-gain 

Persentase (%) Kategori 

< 40 Tidak Efektif 

40 – 45 Kurang Efektif 

56-75 Cukup Efektif 

>76 Efektif 

 

Hasil perhitungan N-Gain diperoleh  persentase n-gain pada kelas 

eksperimen sebesar 67,86% termasuk dalam kategori cukup efektif, 

sedangkan persentase n-gain pada kelas kontrol sebesar 32,68% 
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termasuk dalam kategori tidak efektif. Lebih rincinya dapat dilihat pada 

(lampiran 23 dan 24, halaman 147-148). 

 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data yang didapat 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji 

normalitas yang telah dilakukan dengan menggunakan uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro wilk hasil analisis uji normalitas 

data kelas eksperimen maupun kelas kontrol diperoleh nilai Sig. lebih 

besar dari level of significant 5% (>0,05). Hal ini berarti data yang 

digunakan pada penelitian ini terdistribusi secara normal, untuk lebih 

rinci dapat diliat pada (lampiran 25, halaman 149). 

 

3. Uji Homogenitas Varians 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kelompok 

responden berasal dari populasi yang sama atau tidak dengan 

mengambil taraf signifikansi 5%. Hasil analisis uji homogenitas 

diperoleh nilai Sig. lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data sampel berasal dari populasi homogen. Lebih rincinya 

dapat dilihat pada (lampiran 26, halaman 150). Setelah memenuhi 

syarat maka dilakukan pengujian hipotesis melalui uji independent 

sample t- test untuk mengetahui perbedaan signifikan antara kedua 

kelompok tersebut dan menghitung nilai N-Gain. 

 

4. Uji T (Independent Sample T-test) 

Setelah melakukan uji N-Gain kemudian normalitas dan homogenitas 

data. Menurut Sudjana (2005), apabila data dari kedua populasi 

berdistribusi normal dan memiliki varian yang sama maka analisis 

data yaitu Uji-t dua sampel/kelompok yaitu kelompok eksperimen 

dimana kelompok yang menggunakan LKPD yang dikembangkan 

berbasis model pembelajaran AIR, kemudian kelompok kontrol 

dimana kelompok yang tidak menggunakan LKPD yang 

dikembangkan berbasis model pembelajaran AIR atau menggunakan 
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LKPD lama tanpa pengembangan yang biasa dipakai pendidik. 

Pengujian efektivitas bahan ajar pada dua kelompok menggunakan t-

test dengan SPSS. Proses perhitungan koefisien t pada independent 

sample t-test ini menggunakan bantuan Program SPSS 25.0. Hasil 

perhitungan uji perbedaan dua rata-rata diperoleh bahwa nilai 

Significant (2-tailed) sebesar 0,000 lebih kecil dari level of significant 

5% (0,000<0,050). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan rata-rata antara kelompok peserta didik yang 

mendapatkan perlakuan dengan menggunakan LKPD Berbasis model 

pembelajaran AIR (kelas VA) dengan kelompok peserta didik yang 

dalam proses pembelajaran tidak  menggunakan LKPD berbasis model 

pembelajaran AIR (kelas VB). Berdasarkan hasil analisis di atas 

menunjukkan bahwa          Ho di tolak, karena taraf signifikansi Sig. (2-

tailed) sebesar 0,000 < 0,05, sedangkan H1 diterima karena terdapat 

perbedaan yang signifikan antara peningkatan kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik kelas eksperimen dengan kelas 

kontrol. Lebih rincinya dapat dilihat pada (lampiran 27, halaman 151). 

 

J. Uji Hipotesis 

1. Hipotesis Pertama 

“LKPD berbasis model pembelajaran AIR yang valid digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika.” 

 

Tahap uji hipotesis pertama dilaksanakan untuk menguji hasil penelitian 

pengembangan yang berupa LKPD berbasis model pembelajaran AIR 

sebagai bahan ajar untuk peserta didik. Uji hipotesis ini dikatakan valid 

karena dilaksanakannya uji validasi ahli dengan menggunakan instrumen 

validasi berupa angket. Uji validasi ini dilakukan oleh 3 ahli yaitu: 1) Uji 

validasi oleh dua dosen ahli media/desain; 2) Uji validasi oleh salah satu 

dosen ahli materi; 3) Uji validasi oleh salah satu dosen ahli bahasa. 
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2. Hipotesis Kedua 

“LKPD berbasis model pembelajaran AIR yang praktis digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika.” 

Tahap ini dilaksanakan dengan menguji kemenarikan, kemudahan, dan 

kebermanfaatan LKPD dengan uji lapangan terbatas dengan memberikan 

angket kepada 4 pendidik dan 9 peserta didik. Uji ini untuk menentukan 

kualitas dan tingkat kemenarikan, kemudahan, dan kemanfaatan produk 

yang dikembangkan menurut responden. 

 

3. Hipotesis Ketiga 

“LKPD berbasis model pembelajaran AIR yang efektif untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika.” 

 

Tahap ini dilaksanakan dengan uji efektivitas dengan uji lapangan utama 

yaitu 25 peserta didik pada kelas eksperimen dan 25 peserta didik pada 

kelas kontrol. Uji efektif ini menggunakan rumus uji t untuk membantu 

peneliti dalam membedakan hasil kinerja peserta didik dalam mengukur 

kemampuan komunikasi matematika antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.  
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V.  SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Produk LKPD berbasis model pembelajaran AIR yang dikembangkan 

valid digunakan untuk pembelajaran matematika kelas V SD dengan 

materi bangun ruang sederhana (kubus dan balok). Produk penelitian ini 

telah divalidasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa. Perolehan 

skor hasil validasi ahli materi sebesar 75,00 lalu skor hasil validasi ahli 

media sebesar 86,7 dan skor hasil validasi ahli bahasa sebesar 89 dengan 

rata-rata skor 83,4. 

 

2. Produk LKPD berbasis model pembelajaran AIR yang dikembangkan 

praktis digunakan untuk pembelajaran matematika kelas V SD dengan 

materi bangun ruang sederhana (kubus dan balok). Hal ini dibuktikan 

dengan perolehan penilaian instrumen yang dutujukan untuk pendidik dan 

peserta didik dengan rata-rata persentase  92,02%  dengan kriteria sangat 

praktis dari respon pendidik. Sedangkan rata-rata persentase 85,81%  

dengan kriteria sangat praktis dari respon peserta didik. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa LKPD berbasis model pembelajaran AIR sangat 

praktis untuk digunakan dalam pembelajaran. 

 

3. Produk LKPD berbasis model pembelajaran AIR yang dikembangkan 

efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematika peserta 

didik. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan perolehan n-gain yang 

diperoleh peserta didik melalui pretest dan posttest sebelum dan sesudah 

proses pembelajaran menggunakan produk LKPD berbasis model 
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pembelajaran AIR. Peningkatan hasil belajar dapat ditunjukkan dari hasil 

pretest dengan nilai rata-rata 31,8 meningkat setelah posttest dengan nilai 

rata-rata 78,52 dengan n-gain yang diperoleh sebesar 0,678 atau 68% 

dalam kategori cukup efektif. 

 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, implikasi dari penelitian dan pengembangan 

produk LKPD berbasis model pembelajaran AIR adalah sebagai berikut: 

1. Produk LKPD berbasis model pembelajaran AIR valid digunakan dalam 

rangka meningkatkan kemampuan komunikasi matematika peserta didik, 

oleh sebab itu dapat digunakan pada proses pembelajaran matematika 

kelas V SD dan dijadikan sebagai referensi dan pedoman bagi pendidik 

untuk mengembangkan produk pembelajaran. Produk LKPD memudahkan 

pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran sehingga 

tercapai tujuan pembelajaran dengan optimal, dapat memotivasi peserta 

didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran serta dapat membantu 

peserta didik dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 

peserta didik. 

 

2. LKPD berbasis model pembelajaran AIR yang dikembangkan praktis. 

Praktis artinya memuat 3 aspek yaitu : 1)menarik, 2)mudah, serta 

3)bermanfaat. LKPD berbasis model pembelajaran AIR dapat menarik 

minat peserta didik untuk belajar dengan semangat dan aktif dalam 

pembelajaran, peserta didik mudah memahami gambar, ilustrasi dalam 

LKPD, latihan soal yang disajikan dalam LKPD mampu membantu 

peserta didik dalam memahami materi bangun ruang sederhana yaitu balok 

dan kubus. Selain itu, LKPD ini dapat dijadikan alternatif penunjang buku 

pelajaran dan memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi yang 

praktis. Adanya pengembangan LKPD berbasis model pembelajaran AIR 

dapat mengoptimalkan kemampuan komunikasi matematika peserta didik 

dalam meningkatkan hasil belajar. 
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3. Produk LKPD berbasis model pembelajaran AIR efektif dalam 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematika peserta didik. Proses 

pembelajaran yang berlangsung mengarahkan dan membiasakan peserta 

didik untuk membangun pengetahuan secara mandiri, dapat menyatakan 

permasalahan dalam bentuk simbol matematika, peserta didik juga dapat 

mengemukakan jawaban dengan kalimatnya sendiri.   

 

 

C. Saran 

Berdasarkan implikasi dan penelitian, saran dari peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peserta Didik 

Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematika, peserta didik 

hendaknya lebih berlatih soal sesering mungkin dengan memperhatikan 

bagaimana menggunakan simbol matematika yang tepat, mengemukakan 

ide-ide dalam memecahkan permasalahan matematika. sehingga peserta 

didik terbiasa ketika menemukan soal non rutin. Peserta didik sebaiknya 

lebih semangat dan aktif saat pembelajaran. Sehingga hasil belajar lebih 

optimal dan kemampuan komunikasi matematika peserta ddik dapat 

meningkat. 

 

2. Bagi Pendidik 

Pendidik hendaknya saat proses pembelajaran tidak hanya mengandalkan  

buku ajar akan tetapi juga memfasilitasi dengan memanfaatkan media 

guna menunjang pembelajaran. Peserta didik akan lebih paham ketika 

mereka diberikan benda konkret yang dapat menggambarkan materi yang 

sedang dipelajari. Kemudian pendidik sebaiknya lebih memperhatikan 

waktu di setiap tahap auditory, intellectually, repetition sehingga lebih 

pembelajaran dapat berjalan baik. 

 

3. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah diharapkan mampu memfasilitasi bahan ajar lain serta 

media guna menunjang proses pembelajaran seperti halnya produk LKPD 
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berbasis model pembelajaran AIR yang dapat memperbaiki kualitas 

pembelajaran. 

 

4. Bagi Peneliti 

Peneliti hendaknya dapat mengembangkan produk LKPD dengan berbagai 

model pembelajaran lainnya dan mengkaji lebih luas mengenai variabel-

variabel lain dalam penelitian yang dapat dikembangkan dalam rangka 

peningkatan kemampuan komunikasi matematika peserta didik. 
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