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Abstrak— Kemampuan komunikasi matematis tulis merupakan salah satu 

kemampuan yang sangat penting dalam pembelajaran. Dengan adanya komunikasi 

matematis tulis akan mempermudah pemahaman siswa dalam belajar matematika. 

Namun faktanya kemampuan komunikasi matematis tulis ini kurang mendapatkan 

perhatian dari guru sehingga siswa jarang sekali memperoleh kesempatan untuk 

melakukan komunikasi matematis tulis. Dengan adanya permasalahan seperti ini 

pemilihan model pembelajaran 5E (engage, explore, explain, elaborate dan 

evaluate) merupakan pilihan tepat untuk menunjang keaktifan siswa dalam proses 

belajar di dalam kelas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis tulis siswa. Indikator kemampuan komunikasi matematis 

tulis dalam penelitian ini diturunkan dari NCTM terdiri dari lima macam yaitu (1) 

siswa menuliskan ide matematis menggunakan bahasa matematis dengan jelas 

sehingga dapat dipahami orang lain (2) siswa dapat menuliskan alasan untuk 

jawaban yang diberikan (3) siswa memahami pemikiran orang lain dengan dapat 

menuliskan kembali ide orang lain dengan kalimatnya sendiri (4) siswa menuliskan 

tanggapan terhadap ide orang lain yang belum jelas. Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan yaitu pengembangan 

perangkat pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis tulis siswa dengan mengacu pada model pengembangan Plomp yang 

melibatkan tiga fase yaitu preliminary research, protoyping phase dan assessment 

phase. Namun karena adanya keterbatasan waktu maka penelitian ini akan berhenti 

difase kedua. Sebagai upaya mengetahui peningkatan kemampuan komunikasi 

matematis tulis siswa maka peneliti akan melaksanakan tes tulis yang disertai 

penilaian komunikasi matematis tulis dengan rubrik penilaian yang dibuat 

berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada penelitian. 

Kata kunci : Perangkat pembelajaran, komunikasi matematis, model 5E 

 

I. PENDAHULUAN 

Kemampuan komunikasi matematis (mathematical communication) dalam pembelajaran sangat 

penting untuk diperhatikan. Dengan adanya komunikasi matematis baik lisan maupun tulisan dapat 

membawa siswa pada pemahaman yang mendalam tentang matematika. Pemahaman konsep siswa akan 

semakin mendalam ketika siswa telah berani mengemukakan pendapat dan memberikan alasan tentang 

idenya menggunakan bahasa matematis melalui kosakata yang baik dan benar, simbol, tabel maupun 

graph.  

Referensi [1] mengemukakan bahwa komunikasi adalah bagian esensial dari matematika dan pendidikan 

matematika. Selanjutnya referensi [2] menyatakan bahwa komunikasi baik lisan maupun tulisan tidak 

hanya membuat siswa memberikan penyelesaian dan memahami konsep matematika tetapi juga 

merupakan cara untuk siswa mengekspresikan pemikiran, perasaan, persaingan maupun kesuksesan 

dalam kelas matematika. Dengan demikian baik secara langsung maupun tidak, komunikasi matematis 

menuntut seseorang untuk berpikir bagaimana caranya agar pesan yang disampaikan seseorang tersebut 

dapat diterima dan dipahami oleh orang lain termasuk melalui bahasa matematis. 

Namun faktanya dalam proses pembelajaran siswa jarang sekali dimintai pendapat ataupun diberi 

kesempatan untuk mengkomunikasikan idenya sehingga siswa menjadi  bingung sewaktu menyampaikan 

informasi, seperti menyampaikan ide, mengajukan pertanyaan dan menanggapi pertanyaan atau pendapat 

orang lain. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang menyatakan bahwa ide dan jawaban yang diberikan 
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siswa sering kali identik dengan temannya karena mereka hanya melihat dan mengikuti yang dianggap 

baik di dalam kelas bahkan sedikit sekali siswa yang bertanya maupun menjawab apa yang 

diinformasikan oleh guru.  

Komunikasi matematis yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah komunikasi matematis tulis. 

Komunikasi matematis tulis memiliki peran penting dalam pembelajaran matematika, sebab melalui 

komunikasi matematis tulis siswa dapat mengorganisasikan, mengkonsolidasikan pemikiran matematis 

mereka dan menuliskan pemikiran matematis tersebut sedemikian rupa hingga dapat dipahami oleh orang 

lain tanpa perasaan takut dan malu dengan respon langsung yang diberikan siswa lain. Dengan adanya 

komunikasi matematis secara tertulis ini diharapkan setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama 

untuk secara bebas mengorganisasikan dan menyampaikan ide matematis yang dimiliki dan juga 

mempunyai kesempatan untuk memberikan kritik dan saran terhadap ide orang lain. 

Rendahnya kemampuan komunikasi matematis tulis ini terlihat dari studi pendahuluan yang peneliti 

lakukan (5 Februari 2015) terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa di kelas VIII SMP Negeri 

di Malang secara random. Adapun soal tes yang diberikan seperti gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GAMBAR 1.  SOAL OBSERVASI AWAL 

 

Hasil kerja siswa dapat dilihat dari jawaban salah seorang siswa pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GAMBAR 2. HASIL KERJA SISWA I 

 

Berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa siswa belum bisa menuliskan pemikirannya dengan jelas. Kalimat 

matematika yang dituliskan siswa I adalah  A=2B + 1D =40000 dengan A,  B dan D tidak dideskripsikan 

secara jelas. Kemudian siswa I  juga menuliskan “ditanya Bu melly?” yang membuat orang lain akan 

bingung untuk memahami maksud tulisan tersebut. Selama proses perhitungan siswa I juga tidak dapat 

dimengerti seperti apa maksud siswa. Dari penelitian pendahuluan ini dapat diketahui bahwa kemampuan 

komunikasi tulis siswa tergolong rendah padahal komunikasi tulis merupakan salah satu bentuk 

komunikasi yang sering digunakan guru untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian belajar siswa yaitu 

melalui tes tulis. 

Standar komunikasi matematika menurut [1] yaitu (1) mengorganisasi dan menggabungkan pemikiran 

matematika melalui komunikasi, (2) mengkomunikasikan pemikiran matematika secara koheren dan jelas 

kepada teman sebaya, guru atau orang lain, (3) menganalisa dan mengevaluasi pemikiran matematika dan 
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strategi orang lain, (4) menggunakan bahasa matematis untuk mengekspresikan ide dengan tepat. 

Indikator komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini diturunkan dari standar komunikasi [1] 

meliputi (1) Siswa menuliskan ide matematis menggunakan bahasa matematis dengan jelas sehingga 

dapat dipahami orang lain (2) siswa dapat menuliskan alasan untuk jawaban yang diberikan (3) Siswa 

memahami pemikiran orang lain dengan dapat menuliskan kembali ide orang lain dengan kalimatnya 

sendiri 4) Siswa menuliskan tanggapan terhadap ide orang lain yang belum jelas. Jika dilihat dari kelima 

indikator komunikasi tersebut siswa I belum bisa meningkatkan komunikasi dengan tepat karena belum 

dapat memenuhi indikator  ketiga dan keenam. 

Penelitian tentang komunikasi yang efektif dalam kelas matematika telah dilakukan [4] di Swedia 

melalui permainan dadu. Delapan siswa kelas 6 (umur 12-13 tahun) dibagi dalam kelompok untuk 

melakukan kerja sama. Selama proses kerjasama dalam kelompok ini terlihat bahwa kurangnya 

komunikasi antara satu siswa dengan siswa lain dalam satu kelompok tersebut sehingga peneliti tidak bisa 

mengetahui seperti apa pola pikir mereka terhadap permainan dadu. Untuk peneliti selanjutnya 

diharapkan untuk juga memperhatikan framework yang akan memandu aktivitas mereka selama bekerja 

sama dalam kelompok sehingga apabila dalam aktivitas tersebut ada perbedaan penemuan atau pendapat 

mereka dapat mengkomunikasikannya dengan yang lain. Selama proses pembelajaran berlangsung 

framework yang akan memandu aktivitas siswa sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan 

kemampuan komunikasi matematis siswa. Framework yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran yang akan dipakai selama proses pembelajaran. Dalam memilih suatu model 

pembelajaran matematika diperlukan model pembelajaran yang mampu meningkatkan komunikasi 

matematis siswa yang bertolak pada pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme 

menunjang keterlibatan siswa, pembelajaran yang membuat siswa aktif dan melibatkan siswa dalam 

lingkungan sekitar yang sifatnya realistik atau nyata.   

Dalam penelitian yang dilakukan [5] menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa 

dipengaruhi oleh model pembelajaran yang dipilih guru dalam memandu pembelajaran. Model 

pembelajaran untuk mengkomunikasikan ide baik lisan maupun tertulis dapat menentukan bagaimana 

siswa meragukan ataupun membenarkan idenya. Cara yang digunakan untuk menyampaikan ide dan 

membandingkan penyelesaian suatu permasalahan juga merupakan cara untuk meningkatkan pemahaman 

konsep matematika. Hasil penelitian yang dilakukan [6] menyatakan bahwa model 5E (engage, explore, 

explain, elaborate, dan evaluate) merupakan model pembelajaran kontruktivis yang dapat meningkatkan 

pemahaman siswa secara mendalam. Model pembelajaran 5E mengharuskan siswa untuk ikut serta dalam 

pembelajaran, menyelidiki permasalahan yang terkait materi, memberikan definisi berkaitan pengalaman 

mereka, memperoleh informasi detil tentang pembelajaran dan mengevaluasinya. Dengan menggunakan 

model 5E diharapkan siswa lebih aktif dalam berinteraksi dan mengkomunikasikan ide matematisnya.  

Untuk terlaksananya kegiatan pembelajaran maka model pembelajaran tersebut harus ada pada suatu 

perencanaan pembelajaran yang matang. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu hal yang penting 

memainkan peran penting dalam memandu guru dalam proses pembelajaran untuk melayani kebutuhan 

belajar siswanya. Selain itu juga merupakan langkah awal sebelum berlangsungnya proses pembelajaran 

[7]. Oleh sebab itu, pengembangan perencanaan pembelajaran untuk melaksanakan proses pembelajaran 

perlu dilakukan.  

Salah satu upaya menghasilkan perencanaan pembelajaran yang baik maka diperlukan suatu desain 

pembelajaran yang disebut rancangan pembelajaran yang baik pula [5]. Rancangan pembelajaran yang 

kurang baik akan menghasilkan perencanaan pembelajaran yang kurang maksimal Sehingga hal tersebut 

akan megakibatkan atau menghasilkan pembelajaran tidak efisien dan bahkan jauh dari tujuan 

pembelajaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan [4] rancangan pembelajaran berupa Lembar Kerja 

Siswa (LKS) adalah produk efektif dapat melatih tanggung jawab siswa untuk menyelesaikan tugasnya 

sesuai langkah-langkah kegiatan. Selain itu LKS dapat dikerjakan siswa baik secara individu maupun 

kelompok. Dengan adanya LKS sangat dimungkinkan untuk siswa aktif mengkomunikasikan ide yang 

mereka miliki, menyelesaikan permasalahan dengan cara memunculkan, mepertahakan dan 

membandingkan ide tersebut dengan siswa lain.  

Namun faktanya keberadaan LKS yang dimiliki dan digunakan siswa dan guru dalam pembelajaran 

masih jauh dari harapan dapat memfasilitasi siswa untuk dapat menuliskan dan menuangkan ide 

matematis mereka ataupun dapat memberi masukan kepada ide matematis siswa lain. LKS yang ada 

sekarang sebagian besar hanya menyediakan rangkuman materi, contoh soal beserta penyelesaiannya dan 

juga soal untuk dikerjakan siswa secara mandiri. Dengan demikian keberadaan LKS yang menampung 

ide-ide matematis siswa dibutuhkan dalam pembelajaran. Selain adanya LKS, seorang guru harus 
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menetapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP merupakan rencana yang memperkirakan 

atau memproyeksikan mengenai tindakan apa yang akan dilakukan pada saat melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Untuk itu LKS yang dibuat dan digunakan harus sesuai dengan RPP. Dengan adanya RPP 

dan LKS yang telah dipersiapkan diharakan dapat mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, 

inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Selain itu juga RPP dan LKS yang dibuat dapat 

mengembangkan budaya membaca dan menulis siswa. 

Pengembangan RPP dan LKS tidak akan terlepas dari materi pembelajaran. Berdasarkan wawancara 

dari tiga siswa kelas VIII SMP , diketahui bahwa siswa banyak mengalami kesulitan dalam mempelajari 

materi sistem persamaan linear dua variabel. Kebanyakan mereka kurang bisa menuliskan ide matematis 

sehingga dapat dimengerti oleh orang lain. Dalam penelitian [8] menyatakan bahwa siswa hanya 

memperoleh presentase keberhasilan 31.82% dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel.  

II. METODE PENELITIAN 

Model penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan perangkat pembelajaran 

berbasis pemecahan masalah adalah model penelitian Plomp [9]. Dengan tahapan penelitian penelitian 

yaitu (1) preliminary research (penelitian pendahuluan) yang terdiri dari menganalisis kebutuhan dan 

konteks, meninjau literatur, mengembangkan kerangka konseptual atau teoritis untuk penelitian (2) 

prototyping phase (tahap membuat prototip) iteratif fase penelitian terdiri dari iterasi, masing-masing 

terdiri dari siklus kecil penelitian dengan evaluasi formatif sebagai kegiatan penelitian paling penting 

yang bertujuan untuk meningkatkan dan menyempurnakan intervensi; (3) assessment phase (tahap 

asesmen): (semi-) evaluasi sumatif untuk menyimpulkan apakah solusi atau intervensi memenuhi 

spesifikasi yang telah ditentukan.  

Preliminary research (Penelitian awal). Penelitian awal terdiri dari menganalisis kebutuhan dan 

konteks, meninjau literatur, mengembangkan kerangka konseptual atau teoritis untuk penelitian. 

(a)Menganalisis kebutuhan dan konteks. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan 

apa saja yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang ditemui dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan 

yang dilakukan pada tahap ini diantaranya adalah analisis kondisi siswa, analisis kelemahan perangkat 

pembelajaran yang digunakan sebelumnya, mengkaji materi, dan mengkaji metode pembelajaran. (b) 

Meninjau literatur. Dalam tahap ini hal yang dilakukan peneliti adalah mengkaji metode pembelajaran 

yang sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah rendahnya kemampuan komunikasi 

matematis tulis siswa. 

Prototyping phase (Mengembangkan prototip). Pada tahap ini terdapat fase iteratif penelitian yang 

terdiri dari iterasi, masing-masing terdiri dari siklus kecil penelitian dengan evaluasi formatif sebagai 

kegiatan penelitian paling penting yang bertujuan untuk meningkatkan dan menyempurnakan intervensi.   

Dalam mengembangkan prototip peneliti menyusun RPP dan LKS sesuai dengan kerangka konseptual 

yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Materi yang digunakan dalam RPP dan LKS adalah 

materi sistem persamaan linear dua variabel pada SMP kelas VIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GAMBAR 3. MODEL PENGEMBANGAN PLOMP 
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Dasar penyusunan perangkat pembelajaran adalah fase-fase model pembelajaran 5E, analisis tugas 

dan analisis konsep yang dijabarkan berdasarkan materi pembelajaran untuk mencapai sub-sub 

kompetensi yang ditetapkan. Lima kegiatan dalam Model 5E yaitu (1) Engage 

(menghubungkan/mengaitkan) yaitu menghubungkan konsep-konsep yang akan dipelajari dengan 

kehidupan sehari-hari dan konsep-konsep yang pernah dipelajari siswa sebelumnya.  Pada penelitian 

pengembangan ini fase engage akan dikenal dengan nama pendahuluan. Pendahuluan akan berisi 

beberapa permasalahan terkait kehidupan sehari-hari siswa dan juga mengingatkan kembali materi yang 

telah dipelajari siswa terkait materi yang akan dipelajari. Dalam pendahuluan ini juga akan dimunculkan 

pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan diskusi siswa dan  memungkinkan memunculkan pertanyaan lain 

oleh siswa terkait materi. Pada fase engage guru memberikan kesempatan pada siswa untuk berdiskusi 

secara kelompok, mengalami kesalahpahaman, memunculkan pertanyaan-pertanyaan dan menjawab 

pertanyaan mereka sendiri. Guru juga bertugas untuk memberikan pertanyaan dan motivasi yang 

membuat siswa akan semakin tertarik mengikuti proses pembelajaran. (2) Explore 

(mengalami/melakukan) yaitu melakukan aktivitas penelitian seperti pengumpulan data, observasi, 

menebak dan mencobanya dan juga membuat suatu hipotesis. Siswa mencoba untuk memahami melalui 

pengalaman dan proses berpikir mereka sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

GAMBAR 4. CONTOH PENGGAMBARAN KONDISI PADA LKS 

 

 

Fase selanjutnya adalah explain, elaborate, evaluate. (3) Explain (menjelaskan) yaitu menjelaskan 

hasil diskusi mengenai kegiatan yang disediakan. Pada pengembangan perangkat pembelajaran 

matematika, fase explain akan diberikan beberapa pertanyaan terkait hasil diskusi dalam fase exploration. 

Siswa diharapakan menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Selain itu secara random, satu 

kelompok menjelaskan hasil diskusi di dalam kelas. Kelompok lain yang tidak diberi tugas menjelaskan 

di depan kelas, juga harus memperhatikan penjelasan dan menuliskan garis besar penjelasan kelompok 

yang menjelaskan di depan kelas tersebut. Jika ada kritik dan saran untuk perbaikan, siswa juga dapat 

menuliskannya. Pada fase ini, diakhir diskusi kelas, guru memberikan penguatan terhadap materi yang 

diberikan siswa. (4) Elaborate (bekerja sama) yaitu melakukan diskusi kelompok dan memecahkan 

masalah. Setiap siswa diberi kesempatan untuk memahami permasalahan, mempertahankan 

ide/jawabannya dan juga menjelaskan hasil pemikiran mereka. Pengembangan perangkat pembelajaran 

matematika pada fase elaboration akan menyajikan permasalahan sederhana sejumlah siswa dalam 

kelompok tersebut. Setiap permasalahan akan dibuat berbobot sama dan dikerjakan oleh masing-masing 

siswa. Setiap penyelesaian yang diberikan oleh siswa akan disertai alasan yang diharapkan membuat 

siswa lain dalam kelompoknya memahami ide tersebut. (5) Evaluate (evaluasi) yaitu menerapkan konsep-

konsep yang telah dipelajari untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu permasalahan. 

Dalam fase ini siswa dapat juga mengungkapkan kembali pengetahuan yang telah mereka bangun seperti 

siswa menjawab pertanyaan yang lagsung dilontarkan oleh guru secara lisan, membuat ringkasan tentang 

materi ataupun membaca grafik dan mengevaluasi suatu tabel. 
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GAMBAR 5. CONTOH SOAL BAHAN DISKUSI 

 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa kritik, saran 

dan komentar tentang perangkat pembelajaran dari validator, guru, pengamat, dan subjek uji coba. 

Sedangkan data kuantitatif  berupa angka yang diperoleh dari hasil validasi dan ujicoba. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah lembar validasi, angket, lembar observasi, tes, dan uji kepraktisan.   

Lembar validasi digunakan untuk mengukur kelayakan perangkat yang yang dihasilkan. Lembar validasi 

penelitian terdiri dari lembar validasi instrumen, lembar validasi RPP, lembar validasi LKS, lembar 

validasi tes awal dan tes akhir. Lembar validasi diberikan bersama draft yang telah disusun kepada empat 

validator yang telah ditentukan. Lembar validasi yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk checklist 

dengan skala 1-4, yaitu skala 1 : tidak setuju, skala 2 : kurang setuju, skala 3 : setuju, dan skala 4 : sangat 

setuju. Lembar observasi terdiri dari lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa.  

Lembar observasi ini digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan dan kemudahan penggunaan RPP 

dalam pembelajaran. Lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk checklist dengan 

skala 1-4, yaitu skala 1 : tidak setuju, skala 2 : kurang setuju, skala 3 : setuju, dan skala 4 : sangat setuju.  

 
TABEL 1. KEGUNAAN PRODUK PENGEMBANGAN 

Produk Kegunaan Keterangan 

Perangkat 

pembelajaran  

Melaksanakan desain 

pembelajaran dilapangan 

Mengukur kepraktisan dan 

keefektifan desain 

Untuk uji coba dilapangan  

Instrumen  Menilai kualitas perangkat, 

meliputi :  

Kevalidan 

Kepraktisan 

Keefektifan  

Melalui validasi ahli 

Melalui uji coba lapangan  

 

Angket terdiri dari angket respon guru dan angket respon siswa. Angket respon guru digunakan untuk 

mengetahui kepraktisan penggunaan perangkat pembelajaran. Sedangkan angket respon siswa digunakan 

untuk mengetahui kepraktisan penggunaan Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Angket yang digunakan 

dalam penelitian ini berbentuk checklist dengan skala 1-4, yaitu skala 1 : tidak setuju, skala 2 : kurang 

setuju, skala 3 : setuju, dan skala 4 : sangat setuju. Tes terdiri dari tes awal dan tes akhir. Tes awal  

digunakan untuk mengetahui kemampuan awal berpikir kritis siswa. Sedangkan tes akhir digunakan 

untuk mengetahui adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Sehingga keefektifan dari 

perangkat pembelajaran yang dihasilkan dapat diketahui.  Pada analisis data terdapat dua tahap, yaitu 

analisis data hasil validasi dan analisis data hasil uji coba. Analisis data hasil validasi dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis nilai rata-rata. Untuk mengetahui nilai rata-rata total aspek penilaian 

kevalidan perangkat pembelajaran. (b) Analisis data hasil uji kepraktisan. Angket dan lembar observasi 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis nilai rata-rata. (c) Teknik Analisis Data Hasil Uji 

Keefektifan. Analisis data hasil uji keefektifan bertujuan untuk mengetahui keefektifan perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan.  
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil validasi perangkat pembelajaran diperoleh hasil RPP, LKS dan instrument memenuhi kriteria 

valid. Adapaun hasil validasi perangkat pembelajaran dan instrument penelitian secara rinci disajikan 

pada tabel 2 dibawah ini : 

TABEL 2. HASIL VALIDASI PERANGKAT PEMBELAJARAN 

 
Komentar dan saran dari validator terhadap RPP dan LKS serta instrument penelitian yang dirancang 

serta hasil revisi di uraikan seperti berikut. 
 

1. Saran dari validator 1 pada RPP yaitu : 

 
 

GAMBAR 6. SARAN VALIDATOR 1 TERKAIT RPP 

 

Revisi: pada RPP akan lebih difokuskan pada fase 5E dan meniadakan tahapan scientific karena 

pada dasarnya kegiatan pada fase 5E telah mencakup tahapan dalam scientific 

 

2. Saran validator 2 pada LKS yaitu agar menambahkan variasi soal dalam LKS, sehingga tidak 

hanya masalah roda, hewan ternak dan jual beli. 

 

Revisi : pada LKS telah ditambahkan variasi soal meliputi permasalahan terkait umur, skor 

jawaban benar/salah pada suatu tes, dan juga besar sudut. 

 

3. Saran validator 1 terkait lembar validasi 

 
 

GAMBAR 7. SARAN VALIDATOR 1 TERKAIT LEMBAR VALIDASI 

 

Revisi : meniadakan istilah LKS pada lembar validasi untuk memudahkan validator dalam 

penilaian 

 

No Perangkat dan instrument Hasil validasi 
Arti 

Kriteria 

1. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)   3 Valid 

2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 3 Valid 

3. Rubrik penilaian kemampuan komunikasi matematis  3 Valid 

4. Lembar observasi aktivitas guru 3 Valid 

5. Lembar observasi aktivitas siswa  3 Valid 

6. Angket respon siwa 3 Valid 

7. Tes Tulis 3 Valid 
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4. Saran dan Komentar Validator 1 terkait angket respon siswa 

 
  

GAMBAR 8. KOMENTAR VALIDATOR TERKAIT ANGKET RESPON SISWA 

 

Tanggapan untuk komentar validator: angket respon siswa ini diberikan untuk mengetahui seberapa 

besar keterlaksanaan ataupun penggunakan LKS di dalam proses pembelajaran dalam kelas. Karena 

adanya tujuan penggunaan LKS yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi matematis tulis maka 

keberadaan angket ini sangat dibutuhkan dalam penelitian. 

 

Hasil Uji Coba 

 

Untuk mengetahui kepraktisan dan keefektifan perangkat pembelajaran ini maka peneliti akan 

melaksanakan ujicoba pada siswa kelas VIII SMP pada semester genap ditahun ajaran 2015/2016 

sebanyak tiga sekolah yang masing-masing sekolah dipilih satu kelas secara random. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pengembangan perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKS dengan menggunakan model 5E untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis tulis siswa telah memenuhi kriteria valid. Untuk 

memenuhi kriteria praktis dan efektif maka peneliti akan melaksanakan penelitian pada siswa kelas VIII 

SMP ditiga sekolah berbeda yang masing-masing sekolah dipilih satu kelas secara random di semester 

genap tahun ajaran 2015/2016. 

 

Saran  

Pengembangan perangkat pembelajaran matematika dengan model 5E yang telah divalidasi ini dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi matematis tulis 

siswa. Perangkat pembelajaran ini juga dapat dikembangkan pada materi lain yang dikembangkan sesuai 

indicator pencapaian kompetensi yang diharapkan.  
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