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Abstrak—Penelitian ini menghasilkan perangkat pembelajaran matematika SMP kelas 

VIII semester II yang sesuai Kurikulum 2013. Kualitas hasil pengembangan 

ditentukan berdasarkan kriteria valid, praktis, dan efektif. Pendekatannya saintifik 

dengan Metode Pembelajaran Berbasis Masalah (PMBM) dan Metode Pembelajaran 

Inkuiri (MPI). Perangkat yang dikembangkan adalah RPP dan LKS dengan model 

pengembangan 4-D (define, design, develop, dan disseminate). Instrumen penelitian 

yang digunakan adalah lembar validasi (mengukur kevalidan); lembar penilaian siswa 

dan lembar penilaian guru (mengukur kepraktisan uji coba terbatas dan uji coba 

lapangan); lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran (mengukur kepraktisan uji 

coba lapangan); tes pengetahuan, tes kemampuan pemecahan masalah, dan angket 

sikap siswa terhadap norma kelas (mengukur keefektifan uji coba lapangan). 

Perangkat pembelajaran dikatakan valid jika hasil validasi mencapai kategori minimal 

baik; praktis jika hasil penilaian guru, siswa, dan rata-rata keterlaksanaan 

pembelajaran mencapai kategori minimal baik; dan efektif jika minimal 75% siswa 

secara klasikal mencapai nilai KKM (≥ 75) untuk tes pengetahuan dan tes kemampuan 

pemecahan masalah serta minimal 75% siswa secara klasikal mencapai kategori 

minimal baik untuk skor norma kelas. Subjek uji cobanya adalah 35 siswa kelas VIII-

B dan seorang guru di SMPN 15 Yogyakarta. Hasil validasi menunjukkan perangkat 

yang dikembangkan layak digunakan (mencapai kategori baik). Pada uji coba 

terbatas, hasil penilaian kepraktisan perangkat pembelajaran oleh guru dan siswa 

mencapai kategori minimal baik. Hasil uji coba lapangan, yakni penilaian guru dan 

siswa terhadap perangkat dan proses pembelajaran mencapai kategori minimal baik 

dengan rata-rata keterlaksanaan pembelajaran 93% (sangat baik). Ketuntasan tes hasil 

belajar secara klasikal adalah 82,9% untuk tes pengetahuan matematika, 77,1% untuk 

tes pemecahan masalah matematika, dan 97,1% untuk sikap siswa terhadap norma 

kelas (sangat baik). 

Kata Kunci: Pengembangan, Perangkat Pembelajaran, Kurikulum 2013 

 

I. PENDAHULUAN 

Munculnya Kurikulum 2013 adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki Kurikulum 

KTSP. Kurikulum 2013 selaras dengan visi Kemendiknas 2025 untuk menghasilkan insan Indonesia yang 

cerdas dan kompetitif [2]. Diberlakukannya Kurikulum 2013 di beberapa sekolah yang tersebar di 

Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tantangan tersebut berkaitan dengan aspek instrumental, 

proses, dan environmental input [1]. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Kurikulum 2013 belum dapat diterapkan sepenuhnya. Dari 

hasil survei ke beberapa sekolah di Jawa Tengah dan Yogyakarta didapatkan informasi bahwa: (1) 

perangkat pembelajaran yang mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013 masih terbatas; (2) sekolah yang 

menjadi objek survei baru enam sekolah yang mempunyai buku guru dan siswa; dan (3) belum semua 

guru mengikuti pelatihan Kurikulum 2013. Kurangnya pemahaman guru terhadap Kurikulum 2013 

diduga berkorelasi positif dengan tingkat kemauan dan kemampuan guru dalam mengembangkan 

perangkat pembelajaran yang sesuai Kurikulum 2013. 

Sejalan dengan masih diberlakukannya Kurikulum 2013 di beberapa sekolah, perlu dilakukan uji coba 

implementasi Kurikulum 2013 yang baik di SMP Negeri 15 Yogyakarta dengan menggunakan produk 

pengembangan yang dihasilkan. Penelitian ini mengembangkan perangkat pembelajaran matematika 

kelas VIII semester II yang sesuai dengan Kurikulum 2013. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan 

adalah RPP dan LKS. Perangkat pembelajaran dikembangkan dengan pendekatan saintifik dengan 
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menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi kelas VIII semester II, yaitu 

Metode Pembelajaran Berbasis Masalah (MPBM) dan Metode Pembelajaran Inkuiri (MPI). 

Dikembangkan pula instrumen tes pengetahuan matematika, tes kemampuan pemecahan masalah 

matematika, dan angket sikap siswa yang terhadap norma kelas. Proses pembiasaan yang dilakukan 

secara teratur diharapkan dapat terinternalisasi dan menjadikan siswa lebih disiplin menjalankan norma 

kelas yang disertai dengan pengetahuan matematika dan kemampuan pemecahan masalah yang baik. 

Ketiga instrumen tersebut digunakan untuk mengukur keefektifan perangkat pembelajaran yang 

dihasilkan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian dalam bidang pengembangan 

perangkat pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum 2013 untuk meningkatkan pengetahuan 

matematika, kemampuan pemecahan masalah matematika, dan sikap siswa terhadap norma kelas. Hasil 

penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai contoh dalam pengembangan perangkat pembelajaran yang 

sesuai dengan Kurikulum 2013  

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan model penelitian dan pengembangan (Research and 

Development). Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan 

4-D [4]. Pengembangan model 4-D yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu 

definisi (define), desain (design), pengembangan (develop), dan penyebaran (disseminate). 

A. Prosedur Pengembangan 

Langkah pengembangan dengan model 4-D Thiagarajan adalah sebagai berikut. 

1. Define (Tahap Pendefinisian) 

Tahap ini sering dinamakan analisis kebutuhan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat 

pembelajaran. Adapun analisis yang dilakukan dalam mengembangkan perangkat ini adalah: 

a. Analisis awal-akhir (front-end analysis), berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan pemecahan 

masalah, dan sikap siswa terhadap norma kelas, pelaksanaan dan model pembelajaran Kurikulum 2013, 

dan kesesuaian antara materi metode pembelajaran. 

b. Analisis siswa (learner analysis), dilakukan dengan menelaah karakteristik siswa pada jenjang SMP. 

c. Analisis konsep (concept analysis), untuk menyusun secara sistematis urutan materi pembelajaran yang 

dikembangkan. 

d. Analisis tugas (task analysis), mencakup pemahaman terhadap materi, pencapaian pengetahuan, 

kemampuan pemecahan masalah, dan sikap siswa terhadap norma kelas yang sesuai Kurikulum 2013.  

e. Spesifikasi tujuan pembelajaran (specifying instructional objectives), bertujuan untuk mengkorvensi 

hasil analisis tugas dan analisis konsep menjadi tujuan pembelajaran. 

2.  Design (Tahap Perancangan) 

Tujuan tahap ini adalah untuk menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum 2013 

menggunakan pendekatan saintifik dengan MPBM daan MPI. 

a. Mengkonstruksi tes beracuan kriteria (constructing criterion-referenced test), disusun berdasarkan 

analisis tugas dan analisis konsep. 

b. Pemilihan media (media slection), dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang relevan 

dengan karakteristik materi pelajaran. 

c. Pemilihan format (format slection), meliputi kegiatan pemilihan format untuk merancang isi materi, 

pemilihan model, pendekatan, dan sumber belajar yang akan dikembangkan.  

d. Desain awal (initial design), dilakukan untuk mendesain perangkat pembelajaran dari hasil analisis 

pada tahap define. Hasil rancangan (desain) awal ini disebut draft 1 yang berupa RPP dan LKS 

matematika SMP kelas VIII semester II yang sesuai Kurikulum 2013. 

3.  Develop (Tahap Pengembangan)  
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Tujuan tahap ini adalah untuk menghasilkan draft perangkat pembelajaran yng sesuai dengan 

Kurikulum 2013 yang telah direvisi berdasarkan masukan para ahli dan hasil uji coba. 

a. Validasi ahli (expert validation), dilakukan validasi terhadap draft 1, yaitu rancangan perangkat 

pembelajaran oleh validator ahli (ahli dan praktisi). Selanjutnya revisi produk sesuai dengan masukan 

validator. Perangkat yang telah direvisi disebut draft 2. 

b. Uji coba terbatas (small group try out), dilakukan untuk mengukur kepraktisan produk yang 

dikembangkan pada kelas kecil. Melibatkan beberapa siswa dan guru. Selanjutnya direvisi dan 

terbentuklah draft 3.  

c. Uji coba lapangan (field try out), bertujuan mengetahui kepraktisan dan keefektifan perangkat 

pembelajaran yang dihasilkan dengan menguji kualitas produk pada skala yang lebih besar. Kepraktisan 

produk diketahui dari hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran, hasil penilaian guru, dan hasil 

respon siswa. Keefektifan produk diketahui dari hasil tes pengetahuan, kemampuan pemecahan 

masalah, dan angket sikap siswa terhadap norma kelas.  

d. Analisis hasil uji coba lapangan dan revisi produk, draft 3 yang diujicobakan dianalisis untuk 

mengetahui apakah perangkat yang dikembangkan telah memenuhi kriteria praktis dan efektif. 

Perangkat yang telah direvisi merupakan produk akhir yang  valid, praktis, dan efektif. 

4. Disseminate (Penyebaran) 

Penyebaran produk pengembangan yang dihasilkan adalah ke sekolah, perpustakaan, seminar, dan blog. 

 

B. Desain Uji Coba Produk  

1. Desain uji coba 

Tujuan dari uji coba adalah untuk mengetahui kelayakan dari perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan, yaitu mencakup kepraktisan dan keefektifan. Uji coba dilakukan melalui tahapan-tahapan:  

a. Penilaian para ahli, bertujuan untuk memvalidasi produk sebelum diujicobakan ke lapangan oleh dosen 

matematika dan guru matematika yang berpengalaman. 

b. Uji coba terbatas, meliputi uji keterbacaan oleh siswa dan uji kepraktisan secara persepsional oleh guru 

yang melibatkan 24 siswa di luar subjek uji coba lapangan. Uji kepraktisan secara persepsional 

melibatkan 2 (dua) guru. 

c. Uji coba lapangan, dilakukan terhadap satu kelas untuk mengetahui kualitas perangkat yang telah 

disusun. 

 

2. Subjek Coba  

Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 15 Yogyakarta pada tahun 

ajaran 2014/2015. Objek uji coba skala kecil adalah semua Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dibuat. 

Subjek uji coba skala kecil melibatkan 24 siswa (dari kelas VIII-A, VIII-B VIII-C, VIII-D, VIII-F, VIII-

G, VIII-I, dan VIII-J) yang mempunyai kemampuan akademik tinggi, sedang, dan rendah masing-masing 

8 anak. Uji coba skala besar melibatkan 35 siswa dari kelas VIII-B. 

 

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data  

Berikut disajikan ringkasan jenis data, teknik pengumpulan data, dan sumber data dalam bentuk tabel. 

Tabel 1. Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Sumber Data 

Jenis Data Teknik 

Komponen atau Sumber Data 

RPP LKS 
Tes 

Pengetahuan 

Tes pemecahan 

masalah 
Angket 

Kuantitati

f 

Angket 
Ahli, 

praktisi 

Ahli, praktisi, 

siswa 

Ahli, praktisi, 

siswa 

Ahli, praktisi, 

siswa 

Ahli, 

praktisi, 

siswa 

Observasi Guru - - - - 

Tes - - Siswa Siswa Siswa 

Kualitatif Konversi 
Ahli, 

praktisi 

Ahli, praktisi, 

siswa 

Ahli, praktisi, 

siswa 

Ahli, praktisi, 

siswa 

Ahli, 

praktisi, 

siswa 
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Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan perangkat 

yang dikembangkan. Instrumen yang akan digunakan telah dinilai kelayakannya oleh seorang validator 

ahli dan dinyatakan layak digunakan dengan revisi. Instrumen tersebut secara ringkas disajikan pada 

Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Instrumen dan Sumber Data Masing-Masing Kriteria 

Kriteria Instrumen Sumber 

Kevalidan Lembar validasi Ahli dan praktisi 

Kepraktisan 
Lembar observasi, Lembar penilaian guru, Lembar 

penilaian siswa 
Guru dan siswa 

Keefektifan Tes pengetahuan, tes pemecahan masalah, dan angket Siswa 

 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Data 

yang berupa komentar dan saran digunakan untuk merevisi produk perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan. Data yang berupa skor penilaian dari validator ahli, siswa, dan guru terdiri dari 5 kategori, 

yaitu sangat baik (5), baik (4), cukup (3), kurang (2), sangat kurang (1) dikonversi dalam data kualitatif. 

Konversi tersebut berdasarkan kriteria berikut [5]. 

Tabel 3. Kriteria Penilaian Skala Likert 

Interval Skor Kriteria 

XSBiXi  )8,1(  Sangat Baik (SB) 

)8,1()6,0( SBiXiXSBiXi   Baik (B) 

)6,0()6,0( SBiXiXSBiXi   Cukup (C) 

)6,0()8,1( SBiXiXSBiXi   Kurang (K) 

)8,1( SBiXiX   Sangat Kurang (SK) 

Keterangan:  

X   = Skor responden atau skor atual 

Xi   = Skor (mean) ideal  

 = ½ (skor maksimum ideal + skor minimum ideal) 

SBi = Simpangan baku ideal 

   = 6
1 (skor maksimum ideal - skor minimum ideal) 

Skor maksimum ideal = ∑ butir kriteria × skor tertinggi 

Skor minimum ideal = ∑ butir kriteria × skor terendah 

Penilaian pada masing-masing butir item menggunakan rentang nilai minimum 1 dan maksimum 5. 

Sehingga diperoleh Sbi = 0,7 dan Xi = 3. Hasil konversi untuk setiap butir item pada perangkat 

pembelajaran adalah sebagai berikut. 

Tabel 4 Kriteria Penilaian Tiap Butir 

Interval Tiap Item Kriteria 

4,2 < X Sangat Baik (SB) 

3,4 < X ≤ 4,2 Baik (B) 

2,6 < X ≤ 3,4 Cukup (C) 

1,8 < X ≤ 2,6 Kurang (K) 

X ≤ 1,8 Sangat Kurang (SK) 

Data hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran dianalisis dengan menggunakan rumus berikut. 

%100
T

M
P  

Keterangan: 

P = Persentase keterlaksanaan pembelajaran 

M = Frekuensi item terlaksana 

T = Total item keterlaksanaan pembelajaran 

Deskripsi persentase keterlaksanaan model pembelajaran disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 5. Interval Kriteria Kepraktisan 

Interval (%) Kategori 

86 – 100 Sangat Baik 

71 – 85 Baik 

56 – 70 Cukup 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2016 

MP 535 

      

  

41 – 55 Kurang 

≤ 40 Sangat kurang 

Analisis reliabilitas dilakukan untuk menentukan reliabilitas instrumen tes [3]. Analisis ini 

menggunakan rumus KR-20 untuk soal pilihan ganda dan Alfa Cronbach untuk soal essay.  

Rumus Alfa Cronbach adalah sebagai berikut [3]. 
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k  = nomor item 

SD
2
  = variansi skor tes total 

pi = ukuran proporsi benar pada item 

qi = ukuran proporsi tidak benar pada item 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ditampilkan pemetaan metode dan materi yang digunakan dalam pengembangan perangkat 

pembelajaran kelas VIII semester II yang sesuai dengan Kurikulum 2013. 

Tabel 6. Pemetaan Metode dan Materi Dalam Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Kelas 

VIII Semester II 

Materi Kompetensi dasar 
Metode yang digunakan 

S.PBM S.PI 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) 3.2 dan 4.1 √  

Persamaan kuadrat 3.3 dan 4.3  √ 

Lingkaran (keliling dan luas lingkaran) 3.6 dan 4.3 √  

Lingkaran (sudut, busur, dan juring lingkaran) 3.7 dan 4.3  √ 

Bangun ruang sisi datar 3.9, 3.11, dan 4.3 √  

Keterangan: S.PBM = Saintifik dengan pembelajaran berbasis masalah,  

                    S.PI = Saintifik dengan pembelajaran inkuiri 

A. Anlisis Hasil Uji Coba 

1. Analisis hasil validasi ahli 

Berikut disajikan hasil analisis skor penilaian para ahli dan praktisi terhadap RPP berdasarkan metode 

pembelajarannya. 

Tabel 7. Analisis Hasil Validasi Produk Pengembangan Oleh Validasi Ahli 

Perangkat 
Skor 

total 

Rata-Rata 

Skor 
Kategori 

Total Rata-

Rata Skor 
Kategori 

RPP MPBM 571 190,3 sangat baik 
361,6 baik 

RPP MPI 514 171,3 baik 

LKS MPBM 300 100 baik 
206 baik 

LKS MPI 318 106 baik 

         Keterangan: MPBM = Metode Pembelajaran Berbasis Masalah, 

                    MPI = Metode Pembelajaran Inkuiri 

2. Analisis Hasil Uji Coba Terbatas 

Berikut disajikan rekapitulasi analisis skor penilaian keterbacaan siswa terhadap LKS yang disajikan 

pada Tabel 8. 

Tabel 8. Analisis Skor Hasil Uji Coba Terbatas Penilaian Siswa Kelompok Tinggi, Sedang dan Rendah 

Metode Materi Rata-rata 
Rata-rata per 

metode 

Rata-rata 

total 

MPBM 

SPLDV (KD 3.2) 32,4  (baik) 

35,9 (baik) 37,1 

(baik) 

Lingkaran (KD 3.6) 38,5 (sangat baik) 

Bangun ruang (KD 3.9 & 3.11) 36,5 (baik) 

MPI Persamaan Kuadrat (KD 3.3) 38,2 (sangat baik) 39,4 (sangat baik) 
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Lingkaran (KD 3.7) 40,7 (sangat baik) 

Keterangan: MPBM = Metode Pembelajaran Berbasis Masalah,  

       MPI = Metode Pembelajaran Inkuiri 

Secara ringkas hasil analisis penilaian guru secara persepsional disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 9. Rekapitulasi Analisis Penilaian Guru Secara Persepsional Terhadap Perangkat Pembelajaran 

Metode Materi 
Rata-rata per 

materi 

Rata-rata per 

metode 

Rata-rata 

perangkat 

Metode 

Pembelajaran 

Berbasis Masalah 

SPLDV (KD 3.2) 48,4 (baik) 

49,8 

(baik) 
50,1 

(baik) 

Lingkaran  (KD 3.6) 50,3 (baik) 

Bangun ruang sisi datar  

(KD 3.9 & 3.11) 
50,3 (baik) 

Metode 

Pembelajaran 

Inkuiri 

Persamaan kuadrat (KD 3.3) 
50,7  

(sangat baik) 
50,6 

(sangat baik) 
Lingkaran (KD 3.7) 50,3 (baik) 

Hal tersebut menunjukkan bahwa produk pengembangan berupa perangkat pembelajaran yang 

dihasilkan memenuhi kategori praktis menurut penilaian siswa dan guru secara persepsional. 

3. Analisis Uji Coba Lapangan  

a. Kepraktisan Perangkat Pembelajaran 

Berdasarkan hasil penilaian guru yang mengajar mengunakan perangkat pembelajaran bangun ruang 

sisi datar, berikut disajikan hasil analisis penilaian guru pada setiap aspeknya. 

Tabel 10. Analisis Data Hasil Penilaian Guru 

No Aspek Penilaian Skor Total Rata-rata Kategori 

Perangkat Pembelajaran (RPP dan LKS) 

1 RPP mudah digunakan. 40 5 sangat baik 

2 RPP berguna dalam pembelajaran. 40 5 sangat baik 

3 LKS mudah digunakan. 40 5 sangat baik 

4 LKS membantu dalam pembelajaran 40 5 sangat baik 

Jumlah skor 160 20 sangat baik 

Pelaksanaan Pembelajaran 

5 Mudah untuk diterapkan. 40 5 sangat baik 

6 Perkiraan waktu sesuai. 40 5 sangat baik 

7 Tujuan Pembelajaran tercapai. 39 4,9 sangat baik 

8 Berjalan dengan lancar. 39 4,9 sangat baik 

9 Siswa tertarik mengikuti pembelajaran 35 4,4 sangat baik 

10 Siswa termotivasi untuk belajar. 33 4,1 baik 

11 Menjadikan siswa aktif dalam belajar 32 4 baik 

12 Menjadikan siswa mandiri 32 4 baik 

Jumlah skor 290 36,2 sangat baik 

Jumlah Skor Total 393 56,2 sangat baik 

 

Diketahui bahwa setiap butir pernyataan guru memenuhi kategori minimal baik sehingga dapat 

dikatakan perangkat pembelajaran bangun ruang sisi datar yang diuji cobakan praktis menurut hasil 

penilaian guru. 

Hasil Analisis penilian siswa selama proses penelitian adalah sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 11 

berikut. 

Tabel 11. Analisis Data Penilaian Siswa 

Penilaian Ke 
Rata-rata 

Skor 

Persentase siswa yang menilai ≥ 18 

(minimal kategori baik) 
Kategori 

1 20,9 88,2 baik 

2 21,8 97,1 sangat baik 
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3 20,1 87,9 baik 

4 21,2 97,1 sangat baik 

5 21 96,2 baik 

Rata-rata 21 93,3 baik 

Rata-rata skor penilaian siswa selama proses dan di akhir pembelajaran memenuhi kategori minimal 

baik dengan persentase siswa yang menilai baik melebihi 80%. Selanjutnya secara keseluruhan diperoleh 

skor rata-rata penilaian siswa adalah 21 dan memenuhi kriteria baik. Maka perangkat pembelajaran bangun 

ruang sisi datar yang dihasilkan memenuhi kriteria praktis. 

Hasil analisis observasi keterlaksanaan pembelajaran bangun ruang sisi datar disajikan pada Tabel 12 

berikut. 

Tabel 12. Hasil Observasi Keterlaksanaan Pembelajaran 

Pertemuan Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 

Jumlah Skor 21 23 24 20 24 24 25 25 

Persentase (%) 

Keterlaksanaan 
84 92 96 80 96 96 100 100 

Kategori baik 
sangat 

baik 

sangat 

baik 
Baik 

sangat 

baik 

sangat 

baik 

sangat 

baik 

sangat 

baik 

Rata-Rata 

Keterlaksanaan 
93% (sangat baik) 

Rata-rata keterlaksanaan pelaksanaan pembelajaran setiap pertemuan ≥ 80% dan didapatkan rata-rata 

keterlaksanaan pembelajaran secara keseluruhan dalam uji coba lapangan adalah 93 %, dengan kata lain 

perangkat yang dihasilkan memenuhi aspek kepraktisan dalam pembelajaran. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa keterlaksanaan pembelajaran pada materi bangun ruang sisi datar berlangsung sesuai 

dengan langkah-langkah metode pembelajaran berbasis masalah dalam RPP MPBM yang dikembangkan.  

b. Keefektifan Perangkat Pembelajaran 

Berikut disajikan hasil analisis terhadap nilai tes pengetahuan dan tes kemampuan pemecahan masalah 

bangun ruang sisi datar siswa kelas VIII-B di SMPN 15 Yogyakarta pada Tabel 13. 

Tabel 13. Analisis Nilai Tes Pengetahuan dan Tes Kemampuan  Pemecahan Masalah 

Aspek 
Nilai  

Rata-Rata 

Jumlah Siswa yang Mencapai 

KKM (Nilainya ≥ 75) 

Persentase 

Ketuntasan Klasikal 

Pengetahuan 8,1 29 82,9 

Ketrampilan 7,9 27 77,1 

Nilai rata-rata hasil berlajar berdasarkan aspek pengetahuan dan ketrampilan pemecahan masalah. Nilai 

siswa memenuhi nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan. Selanjutnya, persentase 

ketuntasan klasikal pada aspek pengetahuan dan ketrampilan pemecahan masalah adalah 82,9% dan 

77,1% (lebih dari 75%). Dengan kata lain, perangkat pembelajaran yang dikembangkan memenuhi 

kriteria efektif. 

Selanjutnya persentase pencapaian sikap siswa terhadap norma kelas berdasarkan kategori 

pencapainnya disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 14. Persentase Pencapaian Sikap Siswa Terhadap Norma Kelas  

No Kategori Banyak Siswa Persentase 
Persentase dengan 

Kategori Minimal Baik 

1 sangat baik 2 5,7 % 

97, 1 % 

2 baik 32 91,4  % 

3 cukup 1 2,9 % 

4 kurang 0 0 % 

5 sangat kurang 0 0 % 

Maka dapat disimpulkan bahwa persentase skor angket sikap siswa terhadap norma kelas dengan 

kategori minimal baik adalah 97,1 %, yaitu sebanyak 34 dari 35 siswa di kelas VIII-B. Dengan kata lain, 

perangkat pembelajaran yang dikembangkan memenuhi kriteria efektif. 

 

B. Kajian Produk Akhir 

Perangkat pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum 2013 dan instrumen yang berorientasi untuk 

mengukur aspek pengetahuan, kemampuan pemecahan masalah matematika, dan menumbuhkan sikap 

siswa terhadap norma kelas perlu dikembangkan secara serius. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya 
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contoh-contoh perangkat pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum 2013. Sehingga perangkat 

pembelajaran dan instrumen yang dikembangkan haruslah memenuhi kualifikasi dari sisi kevalidan, 

kepraktisan, dan keefektifan. Beberapa hal yang menjadi temuan dalam pengembangan perangkat 

pembelajaran yang diukur keefektifannya dengan tes pengetahuan matematikan, tes kemampuan 

pemecahan masalah, dan angket sikap siswa terhadap norma kelas adalah sebagai berikut. 

1. Kevalidan Perangkat Pembelajaran 

a. Pencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP matematika kelas VIII semester II yang sesuai dengan Kurikulum 2013 dinilai oleh dua validasi 

ahli dan seorang praktisi. Hasil validasi terhadap RPP bercirikan MPBI dan MPI tersebut menunjukkan, 

total rata-rata skornya adalah 361,6 dan memenuhi kategori baik. Hasil validasi RPP tersebut memenuhi 

kriteria minimal baik, sehingga dapat dikatakan bahwa RPP yang dihasilkan adalah valid.  

Hasil tersebut menunjukkan bahwa RPP matematika yang sesuai dengan Kurikulum 2013 telah 

memenuhi validitas isi. Ini berarti RPP yang dihasilkan memiliki komponen-komponen yang sesuai 

dengan Kurikulum 2013. RPP yang dikembangkan memiliki aspek teoritis yang kuat serta komponen 

perangkat pembelajaran juga berkaitan secara konsisten. Hal ini sesuai dengan kriteria kevalidan menurut 

Nieven [6]. 

b. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LKS matematika kelas VIII semester II yang sesuai dengan Kurikulum 2013 dinilai oleh dua validasi 

ahli dan seorang praktisi. Hasil validasi terhadap LKS bercirikan MPBI dan MPI tersebut menunjukkan, 

total rata-rata skornya adalah 206 dan memenuhi kategori baik. Hasil validasi LKS tersebut memenuhi 

kriteria minimal baik, sehingga dapat dikatakan bahwa LKS yang dihasilkan adalah valid. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa LKS matematika yang sesuai dengan Kurikulum 2013 telah 

memenuhi validitas isi. Ini berarti LKS yang dihasilkan memiliki komponen-komponen yang sesuai 

dengan Kurikulum 2013. LKS yang dikembangkan memiliki aspek teoritis yang kuat serta komponen 

perangkat pembelajaran juga berkaitan secara konsisten. Hal ini sesuai dengan kriteria kevalidan menurut 

Nieven [6].  

2. Kepraktisan Perangkat Pembelajaran 

Hasil penilaian kepraktisan perangkat pembelajaran matematika kelas VIII semester II yang bercirikan 

MPBM dan MPI pada uji coba terbatas menunjukkan bahwa rata-rata penilaian guru adalah 50,1 (baik), 

dan rata-rata penilaian siswa adalah 37,1 (baik). Hasil uji kepraktisan perangkat pembelajaran tersebut 

memenuhi kriteria minimal baik, sehingga dapat dikatakan bahwa perangkat pembelajaran yang 

dihasilkan praktis menutut uji coba terbatas. 

Hasil penilaian kepraktisan perangkat pembelajaran matematika kelas VIII semester II yang bercirikan 

MPBM dan MPI pada uji coba lapangan menunjukkan bahwa rata-rata persentase keterlaksanaan 

pembelajaran adalah 93% (sangat baik), rata-rata penilaian guru adalah 56,2 (sangat baik), dan rata-rata 

penilaian siswa adalah 21 (baik). Hasil uji kepraktisan perangkat pembelajaran tersebut memenuhi kriteria 

minimal baik, sehingga dapat dikatakan bahwa perangkat pembelajaran yang dihasilkan praktis untuk 

digunakan. 

a. Pencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Pada pelaksanaan uji lapangan ini terdapat beberapa penemuan terkait RPP yang digunakan. RPP yang 

dihasilkan sudah sesuai dengan format pengembangan RPP berdasarkan Kurikulum 2013. Selanjutnya, 

RPP perlu disertai dengan penjelasan langkah-langkah yang lebih jelas dan rincian alokasi waktu yang 

lebih detail agar guru dapat memanajemen pembelajaran dengan lebih baik. 

b. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Pada pelaksanaan uji lapangan ini terdapat beberapa penemuan yang dapat dijadikan sebagai pelajaran 

yaitu perlunya pemberian penjelasan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan dan petunjuk 

yang lebih jelas dalam LKS. Waktu dalam mengerjakan LKS perlu disesuaikan dengan kondisi kelas. 

Selain itu siswa perlu dilatih dalam mentaati peraturan yang sudah disepakati di kelas sehingga pada 

akhirnya akan terbiasa untuk tertib dalam segala hal termasuk dalam mengumpulkan tugas. Pemberian 

latihan soal pemecahan masalah dan melakukan proses penyelesaian yang sesuai dengan langkah-langkah 

pemecahan masalah dapat membiasakan siswa untuk berfikir secara terstruktur dan detail. Pembelajaran 

yang telah dilaksanakan sebagaimana dalam uji lapangan memenuhi kategori praktis dan produk 

pengembangan tersebut telah direvisi berdasarkan masukan dan saran dari guru sehingga layak untuk 

digunakan. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran matematika pada materi bangun 

ruang sisi datar bercirikan MPBM memenuhi kualitas praktis ditinjau dari penilaian guru, penilaian siswa, 

dan hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan kriteria kepraktisan, yang 
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menyatakan bahwa kategori praktis terpenuhi jika guru dan siswa menyatakan bahwa produk perangkat 

pembelajaran mudah digunakan serta keterlaksanaan pembelajaran dalam kategori minimal baik [6]. 

3. Keefektifan Perangkat Pembelajaran 

Hasil penilaian keefektifan perangkat pembelajaran matematika kelas VIII semester II yang dihasilkan, 

yaitu RPP dan LKS (bercirikan Metode Pembelajaran Berbasis Masalah (MPBM) dengan materi bangun 

ruang sisi datar menunjukkan bahwa persentase ketuntasan klasikal tes pengetahuan matematika adalah 

82,9% (≥75%), persentase ketuntasan klasikal tes kemampuan pemecahan masalah adalah 77,1% (≥75%), 

dan persentase pencapain sikap siswa terhadap norma kelas dengan kategori minimal baik adalah 97,1% 

(≥75%). Hasil uji keefektifan perangkat pembelajaran tersebut menunjukkan bahwa perangkat 

pembelajaran yang dihasilkan efektif untuk digunakan. 

MPBM dapat memfasilitasi pengembangan sikap siswa, hal ini sesuai dengan pendapat El-Moamly 

bahwa MPBM dapat memfasilitasi siswa mengembangkan ketrampilan komunikasi dan hubungan 

interpersonal yang lebih baik [7]. Ini ditunjukkan dengan pencapain sikap siswa terhadap norma kelas 

yang mencapai kategori minimal baik 97,1%. Selanjutnya MPBM juga memfasilitasi siswa dalam 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah [8], MPBM dapat mengembangkan strategi 

pemecahan masalah dan pembelajaran yang menempatkan peran aktif siswa ketika dihadapkan dengan 

masalah di dunia nyata. 

Berdasarkan kriteria kevalidan, kepraktisan dan keefektifan perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan terpenuhi. Sehingga diperoleh suatu produk akhir berupa perangkat pembelajaran 

matematika kelas VIII semester II yang sesuai dengan Kurikulum 2013 berorientasi pada pengetahuan, 

kemampuan pemecahan masalah, dan sikap siswa terhadap norma kelas yang valid, praktis, dan efektif. 

Artinya, perangkat pembelajaran yang dihasilkan layak untuk digunakan dalam pembelajaran di sekolah.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan tentang Produk  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai berikut. 

1. Hasil penilaian kevalidan perangkat pembelajaran matematika kelas VIII semester II, yaitu RPP dan 

LKS (bercirikan Metode Pembelajaran Berbasis Masalah (MPBM) dan Metode Pembelajaran Inkuiri 

(MPI) menunjukkan bahwa total rata-rata skor validasi RPP adalah 361,6 (baik) dan total rata-rata skor 

validasi LKS adalah 206 (baik). Hasil validasi perangkat pembelajaran tersebut memenuhi kriteria 

minimal baik, sehingga dapat dikatakan bahwa perangkat pembelajaran yang dihasilkan adalah valid. 

2. Hasil penilaian kepraktisan perangkat pembelajaran matematika kelas VIII semester II yang dihasilkan, 

yaitu RPP dan LKS (bercirikan Metode Pembelajaran Berbasis Masalah (MPBM) dan Metode 

Pembelajaran Inkuiri (MPI) menunjukkan bahwa rata-rata persentase keterlaksanaan pembelajaran 

adalah 93% (sangat baik), rata-rata penilaian guru adalah 56,2 (sangat baik), dan rata-rata penilaian 

siswa adalah 21 (baik). Hasil uji kepraktisan perangkat pembelajaran tersebut memenuhi kriteria 

minimal baik, sehingga dapat dikatakan perangkat pembelajaran yang dihasilkan praktis digunakan. 

3. Hasil penilaian keefektifan perangkat pembelajaran matematika kelas VIII semester II yang dihasilkan, 

yaitu RPP dan LKS (bercirikan Metode Pembelajaran Berbasis Masalah (MPBM) dan Metode 

Pembelajaran Inkuiri (MPI) menunjukkan bahwa persentase ketuntasan klasikal tes pengetahuan 

matematika adalah 82,9% (≥75%), persentase ketuntasan klasikal tes kemampuan pemecahan masalah 

adalah 77,1% (≥75%), dan persentase pencapain sikap siswa terhadap norma kelas dengan kategori 

minimal baik adalah 97,1% (≥75%). Hasil uji keefektifan perangkat pembelajaran tersebut 

menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang dihasilkan efektif untuk digunakan. 

B. Saran Pemanfaatan Produk 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka beberapa saran yang perlu 

dipertimbangkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran matematika sekolah sebagai berikut. 

1. Bagi sekolah, produk pengembangan dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu 

contoh perangkat pembelajaran untuk mengembangkan perangkat pembelajaran matematika yang 

sesuai Kurikulum 2013. 

2. Bagi guru, produk pengembangan dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut. 

a. Contoh alternatif perangkat pembelajaran matematika kelas VIII semester II yang sesuai dengan 

Kurikulum 2013 dan dikembangkan dengan MPBM dan MPI. 

b. Contoh pengembangan perangkat pembelajaran sehingga dapat diadopsi dan diadaptasikan terhadap 

materi lain yang sesuai. 
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3. Bagi peneliti lain, penelitian ini hanya sampai pada tahap pengembangan, untuk mengetahui seberapa 

besar efektifnya perangkat pembelajaran ini dan untuk mengetahu apakah ada perbedaan hasil belajar 

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan perangkat yang dikembangkan dengan hasil belajar 

siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode yang lain, maka penelitian ini dapat dilanjutkan 

ke penelitian eksperimen. 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] Abidin, Y., Desain sistem pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013. Bandung: Refika Aditama, 2014. 
[2] Kemendiknas, Rencana strategis kementrian pendidikan nasional 2010-2014. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional, 2010. 

[3] Reynolds, C. R., Livingston, R. B., & Willson, V., Measurement and assessment in education (2nd ed.). Montvale: Pearson 

Education, 2010. 
[4] Thiagarajan, S., Semmel, D. S., & Semmel, M. I., Instructional development for training teaches of exceptional development for 

training teachers of exceptional children. Indiana: CITM, 1974. 

[5] Widoyoko, E. P., Evaluasi program pembelajaran: panduan praktis bagi pendidik dan clon pendidik. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2009.  

[6] Nieveen, N.M. Computer support for curriculum developers: a study on the potential of computer support in the domain of 

formative curriculum evaluation. Enschede: PrintPartners Ipskamp, 1997. 
[7] Kattington, L. E. Handbook of curriculum development. New York: Nova Science Publishers, inc, 2010. 

[8] Poon, S.K., Reed, S., & Tang, C. Problem-based learning in distance education. International Conference on Modern Industrial 

Training, 1, 593-600, 1997.  
 


