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Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran 

berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

dengan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) pada materi 

lingkaran untuk siswa kelas VIII SMP. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 

kualitas perangkat pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan kriteria kevalidan,  

kepraktisan dan keefektifan. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian 

pengembangan dengan model ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation dan Evaluation). Objek dalam penelitian ini adalah perangkat 

pembelajaran dengan pendekatan PMRI pada materi lingkaran untuk siswa kelas VIII 

SMP. Perangkat pembelajaran ini diujikan kepada 32 siswa kelas VIII E MTsN 

Yogyakarta 1. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran, lembar penilaian RPP, lembar penilaian LKS, angket 

respon siswa dan tes hasil belajar. Hasil penilaian perangkat pembelajaan dilakukan 

oleh dua dosen Pendidikan Matematika dan satu guru Matematika menunjukkan 

bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan memenuhi kriteria valid, praktis 

dan efektif. Penilaian perangkat pembelajaran ini menggunakan lembar penilaian 

dengan skala Likert 1-4. Hasil penilaian RPP menunjukkan skor 3,82 dengan kriteria 

sangat valid. Sedangkan hasil penilaian LKS menunjukkan skor 3,35 dengan kriteria 

sangat valid. Berdasarkan hasil penilaian kepraktisan dari data angket respon siswa 

diperoleh skor 2,81 dengan kriteria praktis. Penilaian keefektifan menurut tes hasil 

belajar siswa diperoleh tingkat ketuntasan sebesar 78,13 % dengan KKM 70 dan nilai 

rata-rata kelas diperoleh 78. Sedangkan penilaian keefektifan berdasarkan hasil 

observasi keterlaksanaan pembelajaran diperoleh skor 3,82 dengan  kriteria efektif 

sehingga perangkat pembelajaran dikatakan efektif. 

Kata kunci: ADDIE, lingkaran, perangkat pembelajaran, PMRI  

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena kualitas kehidupan suatu bangsa dipengaruhi 

oleh pendidikannya. Dengan pendidikan, manusia dapat mengelola potensi yang ada agar mampu 

berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan sehingga manusia dapat memperbaiki taraf hidupnya. 

Pendidikan dalam lingkup sekolah secara khusus diperuntukkan bagi siswa  untuk mempersiapkan siswa 

agar memiliki kemampuan berpikir logis, kritis, rasional dan sistematis sehingga siswa mampu bernalar 

dengan baik dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan nyata yang dihadapinya. 

Untuk mencapai pendidikan yang baik maka setiap guru wajib menyusun perangkat pembelajaran 

untuk menunjang pembelajaran diantaranya adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif serta memotivasi 

siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Namun kenyataan yang ada di lapangan belum 

semua guru mampu menyusun perangkat pembelajaran yang baik. Berdasarkan hasil pengamatan di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Yogyakarta 1 guru belum mengembangkan perangkat 

pembelajaran yang memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. LKS yang 

digunakan merupakan LKS yang berupa ringkasan materi, contoh soal dan kumpulan soal. 

Berdasarkan hasil survei Programme for International Study Assessment (PISA) yang dilaksanakan 

pada tahun 2015, Indonesia menempati urutan ke 63 dari 70 negara dalam bidang tes kemampuan 
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matematika [1]. Selain PISA, Indonesia juga mengikuti program Trends in International Mathematics 

and Science Study (TIMSS) yang mana pada tahun 2015 Indonesia menempati peringkat 44 dari 49 

negara dalam bidang tes kemampuan matematika [2]. Hasil yang rendah ini menunjukkan bahwa siswa 

kesulitan mengaitkan konsep matematika yang telah ia pelajari dengan situasi nyata yang diberikan 

karena masalah yang diberikan pada tes PISA dan TIMSS adalah masalah nyata yang muncul di 

kehidupan sehari-hari [3]. 

Sedangkan berdasarkan laporan hasil UN, daya serap presentase penguasaan materi soal matematika 

pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) “Siswa dapat memahami pengetahuan tentang hubungan garis 

dan sudut serta ukurannya, konsep segiempat dan segitiga serta ukurannya, teorema phytagoras, unsur 

bagian lingkaran dan ukurannya, unsur bangun ruang sisi datar maupun lengkung, luas permukaan” yaitu 

sebanyak 63,96% pada tahun 2015/2016 untuk tingkat sekolah MTsN Yogyakarta 1; 54,86% untuk 

tingkat Kabupaten Sleman; 52,42% untuk tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan 

47,19% untuk tingkat Nasional [4]. Rendahnya hasil ketercapaian UN pada materi lingkaran tersebut 

menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang materi lingkaran masih rendah. Ketidaktepatan guru 

dalam memilih pendekatan pembelajaran juga dapat menyebabkan hasil belajar siswa yang rendah. 

Materi lingkaran banyak mengandung konteks realistik sehingga sangat tepat diajarkan dengan 

pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI). PMRI adalah suatu pendekatan 

pembelajaran matematika yang mengacu pada Realistic Mathematics Education (RME) yang 

dikembangkan di Belanda oleh Freudenthal Institute. Dengan PMRI pembelajaran matematika menjadi 

lebih konkret sehingga siswa lebih mudah memahami masalah matematika. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) 

Bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKS dengan pendekatan PMRI 

pada materi lingkaran untuk siswa kelas VIII yang diterapkan di MTsN Yogyakarta 1?; dan (2) 

Bagaimana kualitas perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKS dengan pendekatan PMRI pada materi 

lingkaran untuk siswa kelas VIII SMP ditinjau dari aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan? 

Dengan adanya penelitian ini siswa mendapatkan tambahan fasilitas belajar mandiri baik di rumah 

maupun di sekolah sehingga siswa lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Melalui penggunaan perangkat 

pembelajaran ini diharapkan dapat tercipta pembelajaran yang berpusat pada siswa dan mengarahkan 

pada kegiatan pembelajaran realistik sehingga pembelajaran lebih bermakna.  

Pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat 

belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar [5]. Pembelajaran merupakan 

perubahan yang bertahan lama dalam perilaku, atau dalam kapasitas berperilaku dalam cara tertentu, yang 

dihasilkan dari praktik atau bentuk-bentuk pengalaman lainnya [6]. Pembelajaran memiliki tiga kriteria  

yaitu pembelajaran melibatkan perubahan, pembelajaran bertahan lama seiring dengan waktu dan 

pembelajaran terjadi melalui pengalaman.  

Dalam pembelajaran, guru memegang peran penting sebagai fasilitator siswa dengan menyediakan 

fasilitas belajar dan membimbing siswa sehingga siswa dapat belajar dengan optimal. Dalam teori 

konstruktivisme ditekankan bahwa individu secara aktif mengkontruksi pengetahuan dan pemahaman 

melalui pengalaman. Informasi tidak dituangkan secara langsung kepada siswa tetapi siswa didorong 

untuk menjelajahi dan menyelidiki dunia, menemukan informasi, membangun pengetahuan,  merefleksi 

dan memikirkannya secara kritis. Dalam pemebelajaran matematika terdapat beberapa pendekatan yang 

dapat digunakan oleh guru. Pendekatan tersebut diterapkan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan serta 

kondisi siswa dan lingkungan belajar. Pendekatan PMRI dipandang sejalan dengan teori pembelajaran 

kontruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget dan pembelajaran kontekstual. Dalam pembelajaran 

dengan pendekatan PMRI, konteks nyata menjadi dasar pengembangan konsep matematika. Menurut 

Freudenthal matematika sebaiknya tidak diberikan sebagai produk jadi yang siap pakai melainkan sebagai 

suatu bentuk kegiatan dalam mengkonstruksi konsep matematika [7]. Hal tersebut sesuai dengan apa yang 

diungkapkan oleh Freudenthal bahwa matematika adalah aktivitas manusia. 

Treffers merumuskan lima karakteristik Pendidikan Matematika Realistik yaitu : penggunaan konteks, 

penggunaan model untuk matematisasi progressif, pemanfaatan hasil kontruksi siswa, interaktivitas dan 

keterkaitan antar konsep matematika [8]. Konteks atau permasalahan realistik digunakan  sebagai titik 

awal pembelajaran matematika. Penggunaan konteks tidak harus berupa masalah dunia nyata namun bisa 

dalam bentuk permainan, penggunaan alat peraga atau situasi lain selama hal tersebut bermakna dan bisa 

dibayangkan oleh pikiran siswa. Dalam pendekatan PMRI, model digunakan untuk melakukan 

matematisasi secara progresif. Penggunaan model sebagai jembatan dari pengetahuan matematika tingkat 

kongkret menuju pengetahuan matematika tingkat formal. Matematika tidak diberikan kepada siswa 

sebagai produk siap pakai namun sebagai konsep yang dibangun oleh siswa maka dalam PMRI siswa 

ditempatkan sebagai subjek belajar. Interaktivitas maksudnya adalah proses belajar seseorang bukan 
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hanya suatu proses individu namun juga secara bersamaan merupakan suatu proses sosial. Proses belajar 

siswa akan menjadi lebih bermakna ketika siswa saling mengkomunikasikan konsep-konsep yang mereka 

bangun, hasil kerja dan gagasan mereka. Konsep-konsep dalam matematika tidak bersifat parsial tetapi 

saling memiliki keterkaitan. Konsep matematika tidak dikenalkan kepada siswa secara terpisah namun 

dapat dilakukan dengan mengenalkan dan membangun lebih dari satu konsep secara bersamaan [8]. 

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

suatu pendekatan pembelajaran matematika dimana kegiatan pembelajaran memuat konteks nyata yang 

dapat  dibayangkan oleh siswa, sehingga siswa dapat mengkontruksi model atau konsep matematika dari 

konteks tersebut secara mandiri dan mengaitkan konsep-konsep yang telah dikonstruksi menjadi suatu 

pengetahuan yang utuh. 

Penelitian dan pengembangan atau Research and Development yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah salah satu metode untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut [9]. 

Pengembangan dilakukan jika produk yang sudah ada belum memfasilitasi kebutuhan dengan baik 

sehingga perlu diperbaiki agar kebutuhan dan tujuan tercapai. Produk penelitian dan pengembangan yang 

baik harus memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan dan keefektifan [10]. Valid dapat diartikan bahwa 

produk yang dikembangkan shahih atau sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Perangkat pembelajaran 

dikatakan valid apabila sesuai dengan teoritiknya serta konsistensi internal pada setiap komponennya. 

Praktis dapat diartikan bahwa produk yang dikembangkan memberikan kemudahan bagi siswa dan guru. 

Perangkat pemeblajaran dikatakan praktis apabila memberi kemudahan serta dapat benar-benar diterapkan 

di lapangan. Efektif dapat diartikan bahwa produk yang dikembangkan harus membawa pengaruh atau 

hasil sesuai dengan tujuan. Perangkat pembelajaran dikatakan efektif apabila pengalaman menggunakan 

perangkat pembelajaran tersebut memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditunjukkan dengan 

hasil tes belajar siswa. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk 

menghasilkan suatu produk berupa perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dihasilkan 

berupa RPP dan LKS dengan pendekatan PMRI pada materi lingkaran untuk siswa kelas VIII SMP. RPP 

dan LKS yang dihasilkan pada penelitian pengembangan ini adalah RPP dan LKS yang memenuhi syarat 

kevalidan, kepraktisan dan keefektifan agar dapat digunakan untuk kegiatan belajar dengan baik. Desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model ADDIE. 

Prosedur pengembangan yang dilakukan melalui tahap analisis (analysis), perancangan (design), 

pengembangan (development), implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation). Pada tahap 

analisis dilakukan analisis kurikulum, analisis kebutuhan LKS dan analisis siswa. Pada tahap perancangan 

peneliti dilakukan perancangan RPP dan LKS dengan pendekatan PMRI. Pada tahap pengembangan 

dilakukan penyusunan draft RPP dan LKS serta selanjutnya dilakukan proses validasi oleh dua orang ahli 

materi dan seorang ahli media dengan tujuan mendapatkan kevalidan dan masukan dari para ahli. Adapun 

lembar validasi yang digunakan terlebih dahulu divalidasi oleh seorang dosen ahli. Setelah RPP dan LKS 

divalidasi maka peneliti melakukan revisi sesuai dengan masukan para ahli. Tahap selanjutnya yaitu 

implementasi pembelajaran pada 32 siswa kelas VIII E MTsN Yogyakarta 1. Tahap terakhir yaitu 

evaluasi dengan menganalisis data hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran dan angket respon siswa, 

selanjutnya RPP dan LKS direvisi sehingga dapat digunakan kembali dalam proses pembelajaran. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII E MTsN Yogyakarta 1 sebanyak 32 siswa. Siswa 

mengerjakan tes tertulis setelah mengikuti pembelajaran menggunakan LKS dan memberikan tanggapan 

dan masukan terhadap LKS yang dikembangkan dengan mengisi angket respon siswa. 

C. Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTsN Yogyakarta 1 pada tanggal 14, 15, 20, 21 dan 22 Maret 2017. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur kualitas perangkat pembelajaran berupa RPP dan 

LKS dengan pendekatan PMRI sesuai dengan kriteria kevalidan, kepraktisan dan keefektifan. Dalam 

penelitian ini instrumen yang digunakan untuk mengukur kevalidan perangkat pembelajaran yaitu lembar 

penilaian RPP untuk ahli materi, lembar penilaian LKS untuk ahli materi dan lembar penilaian LKS untuk 
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ahli media. Jumlah butir penilaian yang disusun masing-masing yaitu 37 butir, 20 butir dan 12 butir 

dengan empat alternatif jawaban yaitu sangat sesuai (4), sesuai (3), kurang sesuai (2) dan tidak sesuai (1). 

Lembar penilaian ini digunakan untuk mengetahui kevalidan perangkat pembelajaran, komentar maupun 

saran perbaikan sebelum perangkat pembelajaran digunakan dalam proses pembelajaran. Untuk 

mengukur kepraktisan perangkat pembelajaran digunakan lembar angket respon siswa. Angket ini 

bertujuan untuk mengetahui pendapat siswa tentang proses pembelajaran menggunakan LKS. Angket ini 

terdiri dari 15 butir pernyataan dengan empat kategori jawaban yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak 

setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS). Untuk mengukur keefektifan perangkat pembelajaran 

digunakan dua instrumen yaitu soal tes tertulis dan lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Soal 

tes tertulis diberikan pada akhir pembelajaran menggunakan LKS kepada siswa kelas VIII SMP untuk 

mengetahui hasil belajar siswa menggunakan LKS yang dikembangkan. Dari soal tes ini diketahui 

persentase ketuntasan belajar klasikal untuk menentukan kriteria keefektifan LKS. Soal tes terdiri dari 10 

soal pilihan ganda dan 3 soal uraian. Lembar observasi pembelajaran digunakan untuk mengetahui 

keterlaksanaan pembelajaran baik pada kegiatan guru maupun kegiatan siswa serta kendala-kendala yang 

dihadapi selama proses pembelajaran berlangsung. 

E. Teknis Analisis Data 

Pada analisis data kevalidan perangkat pembelajaran dilakukan tabulasi data hasil penelitian dengan 

merubah data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan pedoman Tabel 1 sebagai berikut: 

TABEL 1. PEDOMAN PENSKORAN LEMBAR PENILAIAN RPP DAN LKS UNTUK AHLI 

Kategori Skor 

Sangat sesuai 4 

Sesuai 3 

Cukup sesuai 2 

Tidak sesuai 1 

Setelah itu menghitung skor rata-rata dengan cara membagi jumlah skor dengan banyaknya butir 

pernyataan. Selanjutnya konversi skor ke dalam data kualitatif berupa tingkat kualitas produk. 

Sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu tabel klasifikasi penilaian dengan mencari jarak interval 

dengan cara sebagai berikut : 

 

Jarak interval = 
                                   

            
  

   

 
         (1) 

Berdasarkan data tersebut, diketahui tabel 2 yaitu pedoman pengkonversian skor sebagai berikut: 

TABEL 2. KLASIFIKASI PENILAIAN SKALA EMPAT 

No Rerata Skor Kriteria 

1          Sangat Valid 

2                Valid 

3                Kurang Valid 

4           Tidak Valid 

Langkah selanjutnya mengkonversi skor menjadi data kualitatif berdasarkan Tabel 2. 

 

Pada analisis data kepraktisan perangkat pembelajaran dilakukan langkah seperti yang dilakukan 

untuk mengukur kevalidan yaitu tabulasi data hasil penelitian dengan mengubah data kualitatif menjadi 

data kuantitatif dengan pedoman Tabel 3 sebagai berikut: 

TABEL 3. PEDOMAN PENSKORAN ANGKET RESPON SISWA 

Kategori Skor 

Sangat setuju 4 

Setuju 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

Setelah itu menghitung skor rata-rata dengan cara membagi jumlah skor dengan banyaknya butir 

pernyataan. Selanjutnya konversi skor ke dalam data kualitatif berupa tingkat kualitas produk. 

Sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu tabel klasifikasi penilaian dengan mencari jarak interval 

dengan cara sebagai berikut : 

Jarak interval = 
                                   

            
  

   

 
         (2) 

Berdasarkan data tersebut, diketahui tabel 4 yaitu pedoman pengkonversian skor sebagai berikut: 

TABEL 4. KLASIFIKASI PENILAIAN SKALA EMPAT 
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No Rerata Skor Kriteria 

1          Sangat Praktis 

2                Praktis 

3                Kurang Praktis 

4           Tidak Praktis 

Selanjutnya mengkonversi skor menjadi data kualitatif berdasarkan Tabel 4. 

 

Untuk mengukur nilai keefektifan berdasarkan tes hasil belajar langkah pertama yang harus dilakukan 

adalah dengan mengoreksi jawaban tes hasil belajar siswa dan memberikan nilai dengan KKM 70. 

Kemudian menghitung persentase ketuntasan belajar klasikal dengan cara sebagai berikut : 

  
                           

                                  
          (3) 

Selanjutnya mengkonversi persentase ke dalam data kualitatif berdasarkan kriteria ketuntasan belajar 

klasikal mengacu pada tabel 5 berikut: 

TABEL 5. KRITERIA KETUNTASAN BELAJAR KLASIKAL 

No Persentase 

Ketuntasan 
Kriteria 

1     % Sangat Efektif 

2           Efektif 

3           Kurang Efektif 

4       Tidak Efektif 

Keterangan : 

p  : persentase ketuntasan belajar klasikal 

Untuk mengukur nilai keefektifan berdasarkan observasi keterlaksanaan pembelajaran langkah pertama 

yang harus dilakukan adalah tabulasi data hasil penelitian dengan mengubah data kualitatif menjadi data 

kuantitatif dengan pedoman tabel 6 sebagai berikut: 

TABEL 6. PEDOMAN PENSKORAN LEMBAR OBSERVASI KETERLAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 

Kategori Skor 

Sangat sesuai 4 

Sesuai 3 

Cukup sesuai 2 

Tidak sesuai 1 

Setelah itu menghitung skor rata-rata dengan cara membagi jumlah skor dengan banyaknya butir 

pernyataan. Selanjutnya konversi skor ke dalam data kualitatif berupa tingkat kualitas produk. 

Sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu tabel klasifikasi penilaian dengan mencari jarak interval 

dengan cara sebagai berikut : 

Jarak interval = 
                                   

            
  

   

 
         (4) 

Berdasarkan data tersebut, diketahui tabel 7 yaitu pedoman pengkonversian skor sebagai berikut: 

TABEL 7. KLASIFIKASI PENILAIAN SKALA EMPAT 

No Rerata Skor Kriteria 

1          Sangat Efektif 

2                Efektif 

3                Kurang Efektif 

4           Tidak Efektif 

Langkah selanjutnya mengkonversi skor menjadi data kualitatif berdasarkan Tabel 7. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Pengembangan 

Pengembangan dilakukan melalui tahap analisis (analysis), perancangan (design), pengembangan 

(development), implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation). 

Pada tahap analisis diperoleh informasi bahwa pembelajaran matematika yang dilakukan di MTsN 

Yogyakarta 1 masih menggunakan metode ekspositori. Siswa sudah mampu menyelesaikan permasalahan 

matematika yang bersifat abstrak namun siswa belum diajak melakukan kegiatan-kegiatan penemuan 
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konsep matematika secara mandiri. LKS yang tersedia belum menggunakan pendekatan pembelajaran 

tertentu hanya LKS yang berisi ringkasan materi dan latihan soal. Selanjutnya dilakukan analisis 

kurikulum dengan menetapkan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) materi lingkaran kelas 

VIII SMP yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 dan menentukan indikator 

pencapaian kompetensi sesuai dengan KD dan cakupan materi. 

Tahap perancangan dilakukan melalui 3 tahap yaitu perancangan RPP, perancangan LKS serta 

perancangan dan validasi instrumen penilaian perangkat pembelajaran. Adapun instrumen tersebut adalah 

lembar penilaian RPP, lembar penilaian LKS oleh ahli materi, lembar penilaian LKS oleh ahli media, 

lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, angket respon siswa dan tes hasil belajar siswa. 

Selanjutnya adalah tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan dilakukan pengembangan RPP 

dan pengembangan LKS. Pada tahap pengembangan RPP dilakukan penyusunan draft RPP berdasarkan 

rancangan sebelumnya. RPP dikembangkan berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 dengan 

komponen identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan 

pembelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan 

melalui tahap pendahuluan, inti dan penutup, dan penilaian hasil pembelajaran [8]. Penyusunan langkah 

pembelajaran pada tahapan inti dilakukan sesuai dengan karakteristik PMRI. Pengembangan LKS 

dilakukan dengan menyusun draft LKS yang terdiri dari cover LKS, halaman identitas LKS, kata 

pengantar, daftar isi, lembar kerja siswa yang terdri dari 4 kegiatan. Selanjutnya draft RPP dan LKS yang 

telah dikembangkan divalidasi oleh para ahli. Setelah itu RPP dan LKS direvisi sesuai dengan penilaian 

dan masukan para ahli sehingga layak untuk diujicobakan pada tahap implementasi. Pada tahap ini 

diperoleh skor hasil validasi 3,74 dengan kategori sangat baik dan kriteria kevalidan sangat valid. 

B. Hasil Ujicoba Produk 

Pada tahap implementasi dilakukan ujicoba produk. RPP dan LKS digunakan dalam pembelajaran 

materi lingkaran pada 32 siswa kelas VIII E MTsN Yogyakarta 1 selama 4 kali pertemuan kemudian 

dilakukan tes hasil belajar siswa. Siswa mengerjakan 10 soal pilihan ganda dan 3 soal uraian selama 60 

menit. Diperoleh hasil ketuntasan belajar klasikal yaitu 78,13% dengan kriteria baik sehingga 

pembelajaran dapat dikatakan efektif.  Setelah itu siswa mengisi angket respon siswa dan diperoleh skor 

2,81 dengan kategori baik dan kriteria kepraktisan praktis. Pada tahap evaluasi dilakukan revisi produk 

sesuai dengan hasil implementasi produk agar produk dapat digunakan kembali dengan baik. 

C. Kualitas Produk 

Dari analisis data yang dilakukan diperoleh kualitas produk pada Tabel 8 sebagai berikut: 

TABEL 8. KUALITAS PRODUK 

Kriteria Kevalidan 
Kriteria 

Kepraktisan 
Kriteria Keefektifan 

RPP (Ahli Materi) 
3,82 

(Sangat Valid) 

2,81 

(Praktis) 

Ketuntasan belajar 

klasikal 

78 

(Efektif) 
LKS (Ahli Materi) 

3,75 

(Sangat Valid) 

LKS (Ahli Media) 
3,17 

(Valid) 
Observasi 

keterlaksanaan 

pembelajaran 

3,82 

(Sangat 

Efektif) Skor Akhir 
3,74 

(Sangat Valid) 

Keterangan 
SANGAT 

VALID 
PRAKTIS Keterangan EFEKTIF 

Berdasarkan hasil penilaian tersebut diperoleh bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan 

memenuhi kreteria kevalidan, kepraktisan dan keefektifan. 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan yang telah diuraikan, pengembangan perangkat 

pembelajaran yang dilakukan dengan langkah langkah pengembangan model ADDIE menghasilkan 

perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKS dengan pendekatan PMRI pada materi lingkaran untuk 

siswa kelas VIII SMP. 

Pada tahap analisis dilakukan analisis kebutuhan, analisis kurikulum dan analisis karakteristik siswa. 

Berdasarkan analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pengembangan perangkat pembelajaran cocok 

dilakukan dengan pendekatan PMRI. Pada tahap perancangan dilakukan kegiatan analisis kurikulum, 
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penyusunan peta kebutuhan LKS, penentuan judul-judul LKS, penyusunan desain isi LKS, pengumpulan 

referensi yang relevan dengan materi lingkaran serta menyusun instrumen penilaian perangkat 

pembelajaran yang dikembangkan. Produk yang dirancang yaitu RPP dan LKS dengan pendekatan PMRI 

yang berisi kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan karakteristik PMRI yaitu penggunaan konteks nyata, 

pembelajaran mengarahkan siswa untuk mengkontruksi model, kegiatan pembelajaran memberi 

kesempatan siswa bekerjasama dan berinteraksi dengan siswa lainnya dan guru, kegiatan pembelajaran 

memfasilitasi siswa untuk mengaitkan berbagai konsep matematika untuk membentuk pengetahuan yang 

utuh, dan kegiatan pembelajaran melibatkan kontribusi siswa secara aktif. Di akhir pembelajaran, terdapat 

soal penguat konsep yang digunakan siswa untuk menguji kemampuan siswa setelah menemukan suatu 

konsep. 

Pada tahap pengembangan, instrumen penilaian perangkat pembelajaran divalidasi oleh validator. 

Setelah divalidasi, didapatkan instrumen penilaian perangkat pembelajaran yang valid. Instrumen 

penilaian perangkat pembelajaran ini digunakan untuk menilai perangkat pembelajaran yang telah 

disusun. Instrumen penilaian perangkat pembelajaran meliputi lembar penilaian RPP oleh ahli materi, 

lembar penilaian LKS oleh ahli materi dan ahli media. Saran dan masukan ahli materi dan ahli media 

digunakan dalam tahap revisi. Penilaian ini bertujuan untuk memperoleh saran dan masukan dalam upaya 

perbaikan dan penyempurnaan RPP dan LKS. Penilaian tersebut dilihat dari beberapa aspek dan 

menentukan apakah RPP dan LKS tersebut layak untuk diujicobakan ke sekolah. 

Setelah produk direvisi, tahap selanjutnya adalah implementasi atau pengujicobaan penggunaan RPP 

dan LKS dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di  kelas VIII E MTsN Yogyakarta 1 yang 

berjumlah 32 siswa. Ujicoba dilaksanakan pada tanggal 14 – 22 Maret 2017 dengan 4 kali pertemuan 

kegiatan pembelajaran dan 1 kali pertemuan tes hasil belajar. Pada proses pembelajaran yang berlangsung 

siswa melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan kegiatan yang ada di LKS. Siswa juga aktif 

bertanya mengenai hal-hal yang dianggap sulit sehingga perlu dilakukan pendampingan dalam 

menyelesaikan kegiatan di LKS. Siswa mengalami beberapa kesulitan dalam memahami langkah-langkah 

kegiatan karena siswa belum terbiasa menggunakan LKS dengan pendekatan PMRI. Pada akhir kegiatan 

di LKS terdapat soal latihan yang dikerjakan siswa untuk menguji kemampuannya setelah menemukan 

konsep-konsep matematika mengenai materi lingkaran. Pada tahap evaluasi, peneliti memperbaiki 

kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam LKS yaitu beberapa kesalahan penulisan yang tidak sesuai 

dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Ahli 

materi yaitu satu dosen Pendidikan Matematika UNY dan satu guru Mata Pelajaran  Matematika MTsN 

Yogyakarta 1 sedangkan ahli media adalah satu dosen Pendidikan Matematika UNY. Hasil penilaian RPP 

menunjukkan skor 3,82 dengan kriteri sangat valid. Sedangkan hasil penilaian LKS oleh ahli materi 

diperoleh skor 3,75 dengan kriteri sangat valid dan penilaian LKS oleh ahli media diperoleh skor 3,17 

dengan kriteria valid. Diperoleh hasil akhir skor kevalidan perangkat pembelajaran 3,74 dengan kriterai 

sangat valid. Setelah memenuhi kriteria kevalidan, perangkat pembelajaran yang berupa RPP dan LKS 

dengan pendekatan PMRI di ujicobakan di kelas VIII E MTsN Yogyakarta 1. Dari hasil ujicoba produk 

RPP dan LKS tersebut diperoleh nilai keefektifan dan kepraktisan. 

Nilai keefektifan diukur dari data tes hasil belajar dan lembar observasi. Diperoleh hasil bahwa 

sebanyak sebanyak 25 orang tuntas dalam tes hasil belajar dan 7 orang siswa tidak tuntas, sehingga 

diperoleh data ketuntasan belajar klasikal yaitu 78,13% dengan kriteria efektif. Hasil data keterlaksanaan 

pembelajaran juga menunjukkan kriteria sangat baik dengan skor 3,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perangkat pembelajaran yang digunakan efektif. 

Setelah siswa menyelesaikan kegiatan pembelajaran materi lingkaran dan melakukan tes hasil belajar 

kemudian siswa diminta untuk mengisi angket respon siswa. Angket respon siswa digunakan untuk 

mengetahui nilai kepraktisan. Dari data angket respon siswa diperoleh skor 2,81 dengan kriteria praktis. 

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKS dengan 

pendekatan PMRI yang dikembangkan oleh peneliti memenuhi aspek kevalidan, keefektifan dan 

kepraktisan. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa diperoleh perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKS 

dengan pendekatan PMRI dengan kriteria valid, praktis dan efektif. Hasil validasi RPP menunjukkan skor 

3,82 dengan kategori sangat baik dengan kriteria sangat valid. Hasil validasi LKS oleh ahli materi 
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diperoleh skor 3,75 dengan kategori sangat baik dan dengan kriteria sangat valid, sedangkan hasil validasi 

LKS  oleh ahli media diperoleh skor 3,17 dengan kategori baik dan kriteria sangat valid. Skor akhir 

validasi perangkat pembelajaran diperoleh hasil 3,74 dengan kategori sangat baik dan kriteria sangat valid. 

Berdasarkan hasil pengisian angket respon siswa diperoleh skor 2,81 dengan kategori baik dan kriteria 

praktis. Kualitas produk sesuai dengan kriteria keefektifan diperoleh dari hasil tes belajar siswa dan 

observasi keterlaksanaan pembelajaran. Hasil tes belajar menunjukkan ketuntasan belajar klasikal 78,13% 

dengan kategori baik dan kriteria efektif. Sedangkan hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran 

menunjukkan skor 3,82 dengan kategori sangat baik dan kriteria sangat efektif. Diperoleh hasil akhir 

bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif. 

B. Saran 

Perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKS dengan pendekatan PMRI pada materi lingkaran untuk 

siswa kelas VIII SMP yang dikembangkan telah memenuhi kriteria yang baik dengan kriteria valid, 

praktis, dan efektif sehingga dapat digunakan siswa ataupun guru dalam menunjang kegiatan 

pembelajaran lingkaran di kelas. Dalam mengembangkan perangkat pembelajaran dengan pendekatan 

PMRI pada materi lingkaran untuk siswa kelas VIII SMP perlu diperhatikan dalam memilih kosakata 

yang mudah dipahami oleh siswa kelas VIII SMP. 
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