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VALIDITAS PERANGKAT PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERDASARKAN
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Juli Antasari Sinaga
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Pada hakekatnya penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan tujuan untuk
menghasilkan perangkat pembelajaran yang valid dan efektif,  beserta seluruh instrumen
penelitian yang terkait dengan penerapan perangkat tersebut pada pembelajaran matematika
pada materi sistem persamaan linear dua variabel untuk siswa kelas VIII SMP. Model
pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan 4-D yang
dikemukakan oleh Thiagarajan, Semmel dan Semmel (1974) yang terdiri dari tahap define,
tahap design, dan tahap develop dan tahap dessiminate tetapi pada penelitian ini hanya
sampai pada tahap develop. Kemudian mengujicobakan perangkat pembelajaran pada 25
siswa SMP Negeri 7 Pematangsiantar. Rancangan dalam uji coba menggunakan One group
pretest-postest design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perangkat pembelajaran
yang dihasilkan, berupa: rencana pembelajaran, buku ajar siswa, buku petunjuk guru, lembar
aktivitas siswa, dan tes pemahaman konsep memenuhi kriteria baik/valid. 2) persentase
banyak siswa yang memahami konsep minimal sedang adalah sebesar 92%;
Kata Kunci: pengembangan perangkat, problem based learning, pemahaman konsep.

PENDAHULUAN
Matematika merupakan ilmu yang

perlu dipahami oleh setiap orang, terutama
siswa yang berada pada jenjang
pendidikan formal. Depdiknas (2006: 345)
menyatakan bahwa perlunya menguasai
matematika sangat berguna untuk
membekali siswa berpikir logis, analitis,
sistematis, kritis, dan kreatif, serta
kemampuan bekerjasama. Kompetensi
tersebut diperlukan agar peserta didik
dapat memiliki kemampuan memperoleh,
mengelola, dan memanfaatkan informasi
untuk bertahan hidup pada keadaan yang
selalu berubah, tidak pasti dan kompetitif.

Pada umumnya banyak siswa yang
menganggap matematika merupakan
pelajaran yang sulit. Sebagaimana
dikemukakan oleh Abdurrahman
(Sholekah dkk. 2017: 152) dari berbagai
bidang studi yang diajarkan di sekolah,
matematika merupakan bidang studi yang
dianggap paling sulit oleh para siswa baik
yang tidak berkesulitan belajar dan lebih-
lebih bagi siswa yang berkesulitan belajar.
Asumsi ini terus berlangsung pada setiap
jenjang pendidikan, sehingga
menyebabkan pembelajaran matematika

kurang menyenangkan dan menimbulkan
kejenuhan.

Salah satu kunci keberhasilan
dalam belajar matematika adalah siswa
harus memiliki kemampuan pemahaman
konsep terhadap apa yang ia pelajari. Hal
ini dikarenakan berbagai konsep
matematika memiliki keterkaitan yang
kuat antar satu konsep dengan konsep
lainnya (Fatqurohman, 128). Sehingga
dengan pemahaman konsep matematika
yang baik, siswa akan mudah mengingat,
menggunakan, dan menyusun kembali
suatu konsep yang telah dipelajari serta
dapat menyelesaikan berbagai variasi soal
matematika (Hadi dan kasum, 2015: 60).
Namun kenyataannya di Indonesia masih
banyak siswa yang mengalami kesulitan
dalam memahami konsep-konsep
matematika. Hal ini dapat dilihat dari hasil
survei studi internasional tentang prestasi
matematika dan sains TIMSS (Trends in
International Mathematics and Science
Study) pada tahun  2007, yaitu Indonesia
berada diurutan ke 36 dari 49 negara. Hasil
survei TIMSS ini menunjukkan bahwa
posisi Indonesia relatif rendah dengan rata-
rata 397 dibandingkan dengan negara-
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negara lain yang berpartisipasi dalam
TIMSS dan rata-rata skor internasional
yaitu 500. Hasil TIMSS terbaru pada tahun
2011 juga mempertegas bahwa Indonesia
terletak pada posisi relatif rendah yaitu
dengan rata-rata yang turun dari
sebelumnya yaitu 386.

Hasil yang dicapai siswa dalam
studi TIMSS menunjukkan bahwa
beberapa siswa di Indonesia belum dapat
menyelesaikan soal-soal tes TIMSS. Soal-
soal TIMSS terdiri dari soal rutin dan non
rutin yang merupakan soal pemecahan
masalah. Oleh karena itu siswa dituntut
untuk memahami konsep dari setiap
masalah dalam soal tersebut sehingga
dapat menyelesaikan masalah yang ada
disetiap soal. Hal tersebut menunjukkan
bahwa pemahaman konsep siswa
Indonesia tersebut masuk pada kategori
rendah, jauh dari kategori mahir dimana
pada kategori ini siswa dituntut untuk
menguasai konsep dengan baik, dapat
mengorganisasikan informasi,
memecahkan masalah tidak rutin,
mengambil dan mengajukan argumen
pembenaran kesimpulan. Kategori mahir
inilah yang ingin dicapai dalam tujuan
pembelajaran matematika di sekolah. Oleh
karena itu, guru harus selalu berusaha
menemukan cara pembelajaran yang dapat
meningkatkan penguasaan konsep
matematika siswa.

Sistem Persamaan Linear Dua
Variabel (SPLDV) merupakan salah satu
materi yang termuat dalam Standar
Kompetensi mata pelajaran matematika
SMP/MTs kelas VIII semester I dan harus
dicapai oleh siswa melalui pengalaman
belajar. Karena materi Sistem Persamaan
Linear Dua Variabel merupakan pelajaran
yang diterapkan dalam kehidupan sehari-
hari sehingga sangat penting bagi siswa
dalam memahami konsep materi tersebut
dan menggunakanya dalam pemecahan
masalah. Namun kenyataannya siswa
sering mengalami kesulitan dalam
menyelesaikan berbagai konsep
matematika pada materi SPLDV

khususnya dalam membuat model
matematika terkait persoalan sehari-hari.

Berdasarkan observasi terhadap
siswa kelas VIII SMP Negeri 7
Pematangsiantar pada 30 April 2018,
pemahaman konsep siswa tentang SPLDV
masih rendah walaupun sebelumnya siswa
tersebut sudah pernah mempelajari materi
SPLDV. Hal ini ditunjukkan dengan
jawaban siswa melalui tes yang diberikan
untuk mengetahui tingkat pemahaman
konsep matematika siswa. Hasil tes
menunjukkan siswa kelas VIII SMP
Negeri 7 Pematangsiantar tidak paham
tentang konsep matematika. Dari 32 orang
hanya 7 siswa yang menjawab benar
selainnya siswa menjawab salah atau tidak
menjawab. Hasil wawancara yang peneliti
peroleh dari salah seorang guru
matematika di SMP N.7 Pematangsiantar
menyatakan bahwa hanya 36% dari siswa
kelas VIII yang memenuhi standart KKM
70 dengan nilai rata-rata 67 selain itu
masih banyak siswa yang kurang
memperhatikan kelengkapan belajarnya
seperti buku paket, sehingga proses belajar
tidak berjalan dengan baik, siswa juga
mengalami kendala ketika menjawab dan
menyelesaikan tugas yang diberikan.

Faktor lain yang menyebabkan
rendahnya pemahaman konsep siswa
dalam belajar matematika adalah kegiatan
pembelajaran yang masih menggunakan
pendekatan konvensional secara  terus
menerus. Dalam mengelola pembelajaran
belum menggunakan model-model yang
inovaif sehingga siswa kurang aktif dan
kurang leluasa menyampaikan ide-idenya.
Kurangnya stimulus atau rangsangan
kepada siswa misalnya dengan mencoba
membangkitkan rasa ingin tahu siswa
terhadap pelajaran sehigga respon yang
ditunjukkan siswa terlihat kurang untuk
mengikuti proses pembelajaran. Akibatnya
pemahaman konsep siswa dalam belajar
menjadi kurang optimal serta keaktifan
dan kreatifitas siswa hampir tidak tampak.

Untuk dapat menigkatkan
kemampuan pemahaman konsep
diperlukan suatu perangkat pembelajaran
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yang mendukung. Bertolak dari
diperlukannya perangkat pembelajaran
yang mendukung juga merupakan suatu
tantangan bagi guru untuk dapat
mengembangkan perangkat
pembelajarannya sendiri. Peraturan
pemerintah No.19 Tahun 2005 yang
berkaitan dengan standar nasional
pendidikan mengisyaratkan bahwa guru
diharapkan dapat mengembangkan
perencanaan pembelajaran, kemampuan
guru yang dipertegas melalui
Permendiknas No.41 Tahun 20117 tentang
standar proses tersebut oleh pembelajaran
harus direncanakan, dinilai dan diawasi.
Perencanaan program pembelajaran
menurut Hamzah dan Muhlisrarini
(Ramadhani, 2016: 117) adalah sebagai
acuan kepada peserta didik dalam posisi
membantu terlaksananya dengan efektif
suatu pembelajaran. Pengembangan
perangkat pembelajaran antara lain
rencana pelaksanaan pembelajaran, buku
guru, buku siswa, lembar aktifitas siswa
dan tes pemahaman konsep harus mengacu
pada suatu model pembelajaran agar
perangkat yang dikembangkan menjadi
suatu kesatuan yang saling melengkapi dan
terfokus pada tujuan yang ingin dicapai.
Ada bayak model pembelajaran yang bisa
digunakan dalam upaya
menumbuhkembangkan kemampuan
pemahaman konsep tersebut salah satu
model pembelajaran yang diduga sejalan
dengan karakteristik matematika adalah
model pembelajaran berbasis masalah.

Model Pembelajaran Berbasis
Masalah akan mengarahkan siswa dalam
memainkan perannya untuk menggali
konsep yang dimiliki dan diterima melalui
pembelajaran matematika, sebab pada
model pembelajaran tersebut adalah
mengutamakan permasalahan yang nyata.
Schimit dan Moust (Fitrah 2017: 53)
dengan adanya PBL siswa membuat teori
tentang dunia.  PBL adalah suatu cara yang
difokuskan pada aktivitas memberdayakan
siswa untuk mengintegrasikan teori,
menerapkan pengetahuan dan untuk
menumbuhkembangkan keterampilan

menemukan solusi sendiri (Fitrah, 2017:
53)

Problem Based Learning (PBL)
atau Pembelajaran Berbasis Masalah
adalah model pembelajaran yang
bercirikan adanya permasalahan nyata
sebagai konteks untuk para peserta didik
untuk berpikir kritis dan keterampilan
memecahan masalah serta memproleh
pengetahuan (Shoimin, 2016: 130).
Menurut Frinkle dan Trump (Shoimin,
2016: 130) menyatakan bahwa Problem
Based Learning merupakan
pengembangan pembelajaran dan sistem
pembelajaran yang mengembangan secara
simultan strategi pemecahan masalah dan
dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan
dengan menempatkan para peserta didik
dalam peran aktif sebagai pemecah
permasalahan sehari-hari yang tidak
terstruktur dengan baik. Berdasarkan
uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa
PBL merupakan suatu model pembelajaran
yang mengembangkan ke aktifan siswa
dalam menyelidiki permsalahan yang
terkait dengan materi.

Berdasarkan uraian diatas
permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini adalah: 1) Bagaimana
produk pengembangan perangkat
pembelajaran yang valid dalam penerapan
model pembelajaran berdasarkan masalah
pada pokok bahasan Sistem Persamaan
Linear Dua Variabel di kelas VIII SMP
Negeri 7 Pematangsiantar? 2) Bagaimana
peningkatan kemampuan pemahaman
konsep siswa menggunakan perangkat
pembelajaran berdasarkan masalah pada
pokok bahasan Sistem Persamaan Linier
Dua Variabel di kelas VIII SMP Negeri 7
Pematangsiantar?
METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk
penelitian pengembangan (Developmental
Research). Dalam penelitian ini yang
dikembangkan berupa perangkat-perangkat
pembelajaran, dan instrumen yang
diperlukan, yakni: Rencana  Pembelajaran
(RPP), Buku Petunjuk Guru (BPG), Buku
Ajar Siswa (BAS), Lembar Aktivitas



ISSN: 2442-7616
Volume 4, Nomor 2, Edisi Nopember 2018

11
Jurnal Pendidikan Matematika Dan Terapan
Pendidikan Matematika FKIP – Univ. HKBP Nommensen

Siswa (LAS), instrumenTes Pemahaman
Konsep (TPK).

Subjek dalam penelitian ini adalah
siswa SMP Negeri 7 Pematangsiantar
kelas VIII11 dan VIII10 dengan masing-
masing kelas berjumlah 25 orang dan
sebagai objek dalam penelitian ini adalah
perangkat pembelajaran matematika SMP
kelas VIII materi Sistem Persamaan Linear
Dua Variabel.

Penelitian ini dibagi dalam dua
tahap, yaitu tahap pertama adalah
pengembangan perangkat pembelajaran.
Pengembangan perangkat pembelajaran
yang meliputi i) validitas RPP, ii) validitas
BAS, iii) validitas BPG, iv) validitas LAS,
v) validitas instrumen tes pemahaman
konsep. Pengembangan perangkat
dilakukan melalui: (a) Perencanaan dan
telaah oleh pakar, (b) ujicoba perangkat
pembelajaran dan instrumen penelitian.
Hal ini dilakukan untuk melihat kelayakan
perangkat pembelajaran dan keterbacaan
buku ajar siswa dan lembar aktivitas siswa
yang dikembangkan dan instrumen
penelitian yang dikembangkan. Tahap
kedua adalah implementasi perangkat
pembelajaran, dan instrumen penelitian
yang dianggap sudah layak berdasarkan
hasil ujicoba .

Pengembangan perangkat
pembelajaran dalam penelitian ini
mengacu pada model pengembangan
perangkat pembelajaran menurut
Thiagarajan, Semmel dan Semmel
(Rochmad, 2012: 60), yaitu model 4-D
(four D models) yang terdiri dari 4 tahap,
yaitu tahap pendefinisian (define), tahap
perencanaan (design), tahap
pengembangan (develop) dan tahap
penyebaran (disseminate). Namun dalam
penelitian ini hanya mencakup tiga tahap
saja, yaitu pendefinisian, perancangan dan
pengembangan. Untuk tahap penyebaran
tidak dilakukan dalam penelitian ini
disebabkan oleh karena keterbatasan dana,
waktu, juga tenaga peneliti, dan mengingat
hasil pengembangan diterapkan terbatas
pada sekolah mitra saja, yaitu SMP Negeri
7 Pematangsiantar.

Rancangan ujicoba penelitian ini
menggunakan rancangan One Group
Pretest – Posttest Design (Tuckman;
dalam Batoq, 2015: 122). Langkah
pertama melakukan pengukuran sebagai
uji awal (pretest), selanjutnya dikenakan
perlakuan dalam jangka waktu tertentu,
kemudian dilakukan uji akhir (posttest).
Rancangan penelitian design Pre-test and
Post-test adalah dengan pola sebagai
berikut:

O1 X O2

dengan:
O1 : Uji awal (pre-test) dilakukan untuk

mengetahui tingkat pemahaman
konsep  siswa sebelum diberikan
perlakuan.

X : Perlakuan melalui pembelajaran
yang menggunakan model
pembelajaran berdasarkan masalah
yang telah dikembangkan. Selama
perlakuan instrumen yang dipakai
adalah: lembar validasi RPP, lembar
validasi BAS, lembar validasi BPG,
lembar validasi LAS, Instrumen tes
pemahaman konsep.

O2 : Uji akhir (post-test) dilakukan untuk
mengetahui tingkat pemahaman
konsep siswa. Setelah posttest
dilakukan maka diberikan angket
respon siswa terhadap pembelajaran.

Seluruh lembar validasi dalam
penelitian ini digunakan untuk mengukur
kevalidan perangkat pembelajaran, dan
instrumen yang dibutuhkan. Seluruh
lembar validasi ini diadaptasi dan
dimodifikasi (disesuaikan dengan
kebutuhan model PBM) dari lembar
validasi pengembangan perangkat model
pembelajaran berdasarkan masalah
(Sinaga, 1999). Beberapa lembar validasi
yang digunakan antara lain: (a) lembar
validasi Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP); (b) lembar validasi
Buku Petunjuk Guru (BPG); (c) lembar
validasi Buku Siswa (BS); (d) lembar
validasi Lembar Aktivitas Siswa (LAS);
(e) lembar validasi Tes Pemahaman
Konsep (TPK). Validator diminta untuk
menuliskan skor yang sesuai dengan
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memberi tanda cek () pada baris dan
kolom yang sesuai. Validator juga diminta
memberikan kesimpulan secara umum
tentang rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP), buku petunjuk guru (BPG), buku
siswa (BS), lembar aktivitas siswa (LAS),
tes pemahaman konsep (TPK) dengan
kategori, yaitu: tidak baik, kurang baik,
cukup baik, baik, baik sekali, belum dapat
digunakan dan masih memerlukan
konsultasi, dapat digunakan dengan
banyak revisi, dapat digunakan dengan
sedikit revisi, dan dapat digunakan tanpa
revisi. Secara terperinci akan diuraikan
komponen-komponen, fungsi dan
kegunaan tiap-tiap lembar validasi,
disajikan sebagai berikut:

Data yang dikumpulkan dengan
lembar validasi ini adalah data tentang
kevalidan rencana pembelajaran. Lembar
validasi rencana pembelajaran terdiri dari
tiga komponen, yakni petunjuk, aspek-
aspek yang dinilai, dan hasil penilaian.
Penilaian kevalidan rencana pembelajaran
yang dikembangkan ditinjau dari 3 aspek,
yaitu (1) format RP (2) isi RP (3)
penggunaan bahasa. Kriteria untuk
menyatakan bahwa rencana pembelajaran
yang dikembangkan adalah valid terdiri
atas 5 (lima) skala penilaian yaitu, tidak
valid (nilai 1); kurang valid (nilai 2);
cukup valid (nilai 3); valid (nilai 4); dan
sangat valid (nilai 5).

Data yang dikumpulkan dengan
lembar validasi ini adalah data tentang
kevalidan Buku Petunjuk Guru (BPG).
Lembar validasi buku petunjuk guru terdiri
dari 3 komponen, yakni petunjuk, aspek-
aspek yang dinilai, dan hasil penilaian.
Penilaian kevalidan buku petunjuk guru
yang dikembangkan ditinjau dari 4 aspek,
yaitu (1) komponen kelayakan format
buku guru (2) komponen kelayakan
bahasa, (3)komponen kelayakan ilustrasi
yang terdapat dalam buku, (4) komponen
kelayakan isi. Kriteria untuk menyatakan
bahwa buku petunjuk guru yang
dikembangakan adalah valid terdiri atas 5
(lima) skala penilaian yaitu, tidak valid
(nilai 1); kurang valid (nilai 2); cukup

valid (nilai 3); valid (nilai 4); dan sangat
valid (nilai 5)

Data yang dikumpulkan dengan
lembar validasi ini adalah data tentang
kevalidan Buku Siswa (BS). Lembar
validasi buku siswa terdiri dari 3
komponen, yakni petunjuk, aspek-aspek
yang dinilai, dan hasil penilaian. Penilaian
kevalidan buku siswa yang dikembangkan
ditinjau dari 3 aspek, yaitu (1) komponen
kelayakan format, (2) komponen
kelayakan bahasa, (3) komponen
kelayakan penyajian/ilustrasi (4)
komponen kelayakan isi. Kriteria untuk
menyatakan bahwa buku siswa yang
dikembangkan adalah valid terdiri atas 5
(lima) skala penilaian yaitu, tidak valid
(nilai 1), kurang valid (nilai 2), cukup
valid (nilai 3), valid (nilai 4), sangat valid
(nilai 5).

Data yang dikumpulkan dengan
lembar validasi ini adalah data tentang
kevalidan lembar aktivitas siswa (LAS).
Lembar validasi lembar aktivitas siswa
terdiri dari tiga komponen, yakni petunjuk,
aspek-aspek yang dinilai, dan hasil
penilaian. Penilaian kevalidan lembar
kegiatan siswa yang dikembangkan
ditinjau dari 3 aspek, yaitu (1) format
LAS, (2) kelayakan isi (3) bahasa. Kriteria
untuk menyatakan bahwa lembar aktivitas
siswa yang dikembangkan adalah valid
terdiri atas 5 (lima) skala penilaian yaitu,
tidak valid (nilai 1), kurang valid (nilai 2),
cukup valid (nilai 3), valid (nilai 4), sangat
valid (nilai 5).

Data yang dikumpulkan dengan
lembar validasi ini adalah data tentang
kevalidan tes pemahaman konsep . Lembar
validasi tes pemahaman konsep terdiri dari
tiga komponen, yakni petunjuk, aspek-
aspek yang dinilai, dan hasil penilaian.
Penilaian kevalidan tes pemahaman
konsep yang dikembangkan ditinjau dari 3
aspek, yaitu (1) isi, (2) konstruksi, (3)
penggunaan bahasa. Hasil penilaian
terhadap tes pemahaman konsep siswa
yang dikembangkan adalah valid, cukup
valid dan tidak valid.
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Alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data untuk mengetahui
tingkat pemahaman konsep siswa adalah
tes. Tes pemahaman konsep (TPK),
digunakan untuk memperoleh informasi
tentang kemampuan awal siswa terhadap
topik SPLDV dan penguasaan siswa
terhadap topik SPLDV setelah proses PBL
dilakukan. Tes diberikan pada pertemuan
awal (sebelum dilakukan pembelajaran)
dan dipertemuan akhir pembelajaran
(setelah seluruh topik SPLDV diajarkan)
dan instrumen tes pemahaman konsep ini
dikembangkan sendiri oleh peneliti.
Sebelum tes pemahaman konsep
digunakan, perlu dilakukan ujicoba untuk
mengetahui tingkat reliabilitas, validitas,
dan sensitivitasnya. Setiap soal memiliki
satu indikator pemahaman konsep
matematis. Untuk menggambarkan
ketercapaian kemampuan siswa
memahami konsep, dapat dilihat dari
tingkat penguasaan siswa  terhadap seluruh
isi materi yang diujikan, sehingga nilai
yang diperoleh mencerminkan daya serap
siswa terhadap materi yang dipelajari.
Kriteria menyatakan siswa dikatakan telah
memahami konsep apabila terdapat 80%
siswa yang mengikuti tes telah memiliki
kemampuan pemahaman konsep minimal
sedang (memperoleh nilai lebih dari atau
sama dengan 2,66 atau minimal B-).
Interval skor penentuan tingkat
penguasaan siswa dikategorikan pada tabel
berikut.
Tabel 1.1 Tingkat Penguasaan Siswa

Nilai Predikat
0,00 < Nilai ≤ 1,00 D
1,00 < Nilai ≤ 1,33 D+

1,33 < Nilai ≤ 1,66 C-
1,66 < Nilai ≤ 2,00 C
2,00 < Nilai ≤ 2,33 C+

2,33 < Nilai ≤ 2,66 B-
2,66 < Nilai ≤ 3,00 B
3,00 < Nilai ≤ 3,33 B+

3,33 < Nilai ≤ 3,66 A-
3,66 < Nilai ≤ 4,00 A

Apabila kriteria di atas belum dipenuhi
maka perlu diadakan peninjauan ulang
proses dan hasil pembelajaran yang sudah.
Kemudian dilakukan uji coba ulang

dengan tujuan untuk mendapatkan
perangkat pembelajaran yang efektif
ditinjau dari kemampuan siswa memahami
konsep.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Validasi terhadap perangkat

pembelajaran dilakukan oleh dua orang
dosen prodi pendidikan matematika FKIP
Universitas HKBP Nommensen, dan satu
orang guru SMP yang berkompeten
dibidang matematika. Berdasarkan
perhitungan validasi terhadap rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) diperoleh
nilai rata-rata total sebesar 4.29. Hasil
validasi RPP adalah dalam kategori “baik”
dan dapat digunakan dengan sedikit revisi.
Hasil validasi terhadap buku guru
diperoleh nilai rata-rata total sebesar 4.29
dan mendapat kategori “baik”. Dapat
disimpulkan bahwa buku guru dapat
digunakan dengan sedikit revisi.
Berdasarkan hasil perhitungan validasi
para ahli dan praktisi terhadap Buku siswa
diperoleh kesimpulan komponen-
komponen dalam buku siswa mendapat
penilaian baik dan sangat baik. Sehingga
dari hasil perhitungan diperoleh nilai rata-
rata total sebesar 4.33 dan mendapat
kategori “baik”. Dapat disimpulkan bahwa
buku guru dapat digunakan dengan sedikit
revisi. Hasil perhitungan validasi para ahli
dan praktisi terhadap lembar aktivitas
siswa diperoleh nilai rata-rata total sebesar
4.23 dan mendapat kategori “baik”. Dapat
disimpulkan bahwa lembar aktivitas siswa
digunakan dengan sedikit revisi.

Hasil penilaian validasi perangkat
yang telah diuraikan di atas, dapat
dinyatakan dalam tabel 1.2 berikut:
Tabel 1.2: Rangkuman Hasil Validasi
Perangkat

No Perangkat pembelajaran Rerata Kategori
1 Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP)
4,29 Valid

2 Buku Petunjuk Guru (BPG) 4,29 Valid
3 Buku Siswa (BS) 4,33 Valid
4 Lembar Aktivita Siswa

(LAS)
4,23 Valid

Hasil Kegiatan Uji Coba I
Tes kemampuan pemahaman

konsep matematik dilakukan sebanyak dua
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kali yaitu tes awal (pretest) dan test akhir
(postest). Sebelum kegiatan pembelajaran
dengan menggunakan pembelajaran
berbasis masalah diberikan soal pretest
kepada siswa dengan tujuan untuk
mengetahui kesiapan siswa terhadap
materi sistem persamaan linear dua
variabel yang akan dipelajari nantinya.
Hasil kemampuan pemahaman konsep
matematik dikategorikan berdasarkan
tingkat penguasaan siswa, maka diperoleh
tingkat penguasaan kemampuan
pemahaman konsep matematik siswa pada
hasil pretest pada uji coba I dapat dilihat
pada tabel 1.3 berikut ini:
Tabel 1.3: Tingkat Penguasaan Kemampuan
Pemahaman Konsep Matematik Siswa Pada Hasil
Pretes Uji Coba I

No Interval Nilai (IN) Predikat Jumlah
siswa

%

1 0,00 < Nilai ≤ 1,00 D 9 36
2 1,00 < Nilai ≤ 1,33 D+ 5 20
3 1,33 < Nilai ≤ 1,66 C- 5 20
4 1,66 < Nilai ≤ 2,00 C 2 8
5 2,00 < Nilai ≤ 2,33 C+ 0 0
6 2,33 < Nilai ≤ 2,66 B- 4 16
7 2,66 < Nilai ≤ 3,00 B 0 0
8 3,00 < Nilai ≤ 3,33 B+ 0 0
9 3,33 < Nilai ≤ 3,66 A- 0 0

10 3,66 < Nilai ≤ 4,00 A 0 0

Tingkat penguasaan kemampuan
pemahaman konsep matematik siswa hasil
postes pada uji coba I dapat dilihat pada
tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4: Tingkat Penguasaan Kemampuan
Pemahaman Konsep Matematik Siswa Pada Hasil

Postes Uji Coba I
No Interval Nilai (IN) Predikat Jumlah

siswa
%

1 0,00 < Nilai ≤ 1,00 D 1 4
2 1,00 < Nilai ≤ 1,33 D+ 0 0
3 1,33 < Nilai ≤ 1,66 C- 1 4
4 1,66 < Nilai ≤ 2,00 C 2 8
5 2,00 < Nilai ≤ 2,33 C+ 0 0
6 2,33 < Nilai ≤ 2,66 B- 1 4
7 2,66 < Nilai ≤ 3,00 B 5 20
8 3,00 < Nilai ≤ 3,33 B+ 5 20
9 3,33 < Nilai ≤ 3,66 A- 8 32

10 3,66 < Nilai ≤ 4,00 A 2 8

Berdasarkan kriteria ketuntasan belajar
siswa maka perhitungan ketuntasan
kemampuan pemahaman konsep
matematik siswa pada uji coba I dapat
dilihat pada tabel 1.5 dibawah ini.

Tabel 1.5: Tingkat Ketuntasan Kemampuan
Pemahaman Konsep Matematika Siswa Pada Uji

Coba I
Kategori Pretes Postes

Jumlah
Siswa

% Jumlah
Siswa

%

Tuntas 4 16% 23 92 %
Tidak Tuntas 21 84% 2 8 %

Jumlah 36 100 % 36 100 %

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam
penelitian ini, di kemukakan beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Perangkat pembelajaran berupa

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP), Buku Ajar Siswa (BAS), Buku
Petunjuk Guru (BPG), Lembar
Aktivitas Siswa (LAS) yang
dikembangkan menggunakan model
pembelajaran berbasis masalah adalah
valid.

2. Peningkatan kemampuan pemahaman
konsep matematika siswa
menggunakan perangkat pembelajaran
berbasis masalah pada materi sistem
persamaan linear dua variabel adalah
dari persentase pencapaian
kemampuan pemahaman konsep
matematika pada uji coba I sebesar
92%

Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian

diatas maka penulis memberikan beberapa
saran sebagai berikut:
1. Dalam memenuhi kebutuhan siswa

terhadap sumber yang memenuhi
kriteria valid dan efektif dalam
meningkatkan pemahaman konsep
matematis siswa maka sebaiknya guru
dapat mengembangkan perangkat
pembelajaran sendiri.

2. Perangkat pembelajaran materi sistem
persamaan linear dua variabeldengan
menggunakan pembelajaran berbasis
masalah dapat digunakan guru sebagai
salah satu alternatif perangkat untuk
meningkatkan kemampuan
pemahaman konsep matematis siswa.
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3. Perangkat pembelajaran yang
dikembangkan hanya berhenti sampai
tahap pengembangan saja, belum
diimplementasikan pada sekolah-
sekolah, disarankan kepada guru dan
kepada peneliti selanjutnya agar
mengimplementasikan perangkat
pembelajaran berbasis masalah pada
ruang lingkup yang lebih luas.
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