
 

PENGEMBANGAN ALAT PERAGA PAPAN ROTASI 

LANDASAN PESAWAT TERBANG (PAROLAPT) DENGAN 

PENDEKATAN REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION 

(RME)UNTUK KELAS XI SMK 

 

 

 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I Pada 

Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

 

 

Oleh: 

 

SIWI INTAN PAMBUDI 

A410150014 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA  

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2019  



 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

  



 
 

1 
 

PENGEMBANGAN ALAT PERAGA PAPAN ROTASI LANDASAN 

PESAWAT TERBANG (PAROLAPT) DENGAN PENDEKATAN REALISTIC 

MATHEMATICS EDUCATION (RME)UNTUK KELAS XI SMK 

Abstrak 

Perkembanganteknologi berkembang sangat pesat di bidang pendidikan. Salah satu 

produk yang dikembangkan yaitu media pembelajaran (alat peraga). Pengembangan 

Papan Rotasi Landasan Pesawat Terbang (PAROLAPT) berbasis Reaistic 

Mathematic Education (RME) dibuat dengan tujuan untuk memperlancar dan 

mempermudah suatu kegiatan belajar dan mengajar terutama sub bab Rotasi kelas XI 

SMK. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D). 

Terdapat 6 tahap yang harus dilalui, diantaranya tahap analisis, tahap perencanaan, 

tahap pengembangan, tahap verifikasi, tahap validasi, dan tahap akhir. Diperoleh 

bahwa media yang dikembangkan tersebut sangat layak untuk digunakan sebagai 

media pembelajaran matematika dengan sub bab Rotasi berdasarkan validasi oleh 

para ahli dan respon siswa. Hasil validasi oleh ahli materi menunjukkan media yang 

dikembangkan layak. Hasil validasi oleh ahli media menunjukkan media yang 

dikembangkan sangat layak. Hasil validasi oleh praktisi pembelajaran menunjukkan 

media yang dikembangkan layak. Hasil respon siswa meunjukkan bahwa media yang 

dikembangkanlayak. 

Kata Kunci: alat peraga, realistic mathematic mathematic education (RME), 

transformasi 

 

Abstract 

The development of technology is developing very rapidly in the education. One of 

the products developed is teaching it’s media. The Rotation Board (PAROLAPT) 

teaching aid based on Reaistic Mathematic Education (RME) made with the aim to 

facilitated and make ease in a learning and teaching  progres especially in Rotation 

class SMK. This research uses the Research and Development (R&D) method. There 

are 6 stages that must be passed, including the analysis phase, the planning stage, the 

development stage, the verification stage, the validation stage, and the final stage. It 

was found that the developed media was very feasible to be used as a medium of 

mathematics learning with the Rotation sub-chapter based on validation by experts 

and student responses. The results of the validation by the material experts showed 

that the media developed were feasible. The results of the validation by media 

experts showed that the developed media was very feasible. The results of the 

validation by the learning practitioner showed that the media developed were 

feasible. The results of student responses show that the developed media is very 

feasible. 

Keywords: teaching aids, realistic mathematic mathematic education (RME), 

transformation 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah suatu usaha secara sadar untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia (SDM). Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang 

Pendidikan No.20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 yang berbunyi : “ Pendidikan Nasional 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa ,bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. 

 Pendidikan formal merupakan salah satu lembaga pendidikan utama sebagai 

pusat pengembangan ilmu pengetahuan,teknologi serta tempat membentuk sumber 

daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dihasilkan oleh tenaga 

pendidik yang kompeten dan berkualitas.Salah satu masalah pendidikan yang 

dihapadi sekolah-sekolah Indonesia adalah banyaknya prestasi belajar yang rendah, 

hal ini menunjukan bahwa mutu pendidikan masih rendah(Muhibbin, 2005: 

5).Pendidikan sangat penting dalam mewujudkan generasi yang berprestasi dam 

menbentuk suatu kualitas yang lebih baik. Pendidikan dapat dibekali dari lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berbicara tentang pendidikan tidak lepas dengan 

pelajaran matematika termasuk pada mata pelajaran matematika geometri. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Masduki, dkk (2014) yang berjudul  “Pengembangan 

Karakter Dalam Pembelajaran Matematika : Model Di Prodi Matematika FKIP 

UMS”. Pembelajaran matematika dituntut untuk mampu mengembangkan sikap 

berpikir kritis, logis, kreatif, bertanggungjawab, tidak pantang menyerah, percaya 

diri, ingin tahu, santun, menghargai orang lain, serta mampu berkomunikasi. Hal ini 

merupakan nilai-nilai karakter yang harus dibangun dalam pembelajaran matematika.  

 Hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) yang 

dilakukan oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) terhadap 

anak usia 15 tahun pada tahun 2015 Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 72 

negara untuk bidang matematika. Capaian tersebut kalah jauh dibandingkan dengan 

negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Vietnam ternyata ada di peringkat ke-12, 
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sedangkan Singapura yang merupakan negara maju di Asia Tenggara berada di 

peringkat pertama jauh dibandingkan dengan peringkat Indonesia. Dari data tersbut 

dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan matematika siswa Indonesia belum 

sesuai dengan harapan. 

 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, 2018) menyatakan 

grafik dari hasil nilai ujian nasional hasil nilai ujian  matematika cenderung menurun 

dari tahun ketahun  dari tahun ajaran 2014/2015 sampai tahun ajaran 2017/2018 

mengalami perbandingan yang menunjukan penurunan. Ditahun ajaran 2014/2015 

hasil nilai ujian nasional dengan rerata nilai 62.15, tahun ajaran 2015/2016 dengan 

rerata nilai   58.54, tahun ajaran 2016/2017 dengan rerata nilai 53.75 dan ditahun 

ajaran 2017/2018 dengan rerata nilai 45.21. Berdasarkan hasil pencapaian nilai ujian 

nasional matematika pada materi geometri hasilnya paling rendah dibandingkan 

matematika yang lain. Hal ini dapat dilihat dari grafik prosentase siswa yang 

menjawab benar diantaranya pada materi aljabar dengan hasil persentase 33.59, 

materi geometi dan trigonometri dengan hasil persentase 32.67, dan materi statistika 

dengan hasil persentase 38.06 . Peneliti dapat menyimpulkan bahwa materi geometri 

menempati prosentase siswa yang menjawab benar paling rendah. 

 Peneliti dapat menyimpulkan bahwa materi geometri menempati prosentase 

siswa yang menjawab benar paling rendah.Untuk mempelajari matematika 

diperlukan ketekunan yang cukup dalam, tidak hanya membaca dan memahaminya, 

tetapi perlu disertai dengan pemikiran yang kritis, logis, dan praktis. Proses mengajar 

juga berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. Selain harus mempunyai kompetensi profesional, guru juga 

harus mempunyai kreatifitas dalam mengembangkan materi pembelajaran yang 

diampu dan memanfaatkan ilmu pegetahuaan dan teknologi secara optimal di dalam 

kegiatan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat sesuai dengan harapan. 

Kreatifitas ini dapat kita lihat diantaranya dalam hal penggunaan alat peraga. 

Menurut Wijaya &Rusyan (1994) – yang dimaksud alat peraga pendidikan adalah 

media pendidikan yang berperan sebagai alat perangsang belajar & dan dapat 

menumbuhkan motivasi belajar sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih 

tujuan-tujuan belajar. 
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 Dengan adanya Alat Peraga Papan Rotasi Landasan Pesawat Terbang 

(PAROLAPT) Berbasis Realistic Mathematic Education (RME) pembelajaran 

geometri transformasi menjadi lebih mudah. Dengan menggunakan alat peraga ini 

permasalahan yang abstrak di dalam matematika dapat dibuat kongkrit. Pendekatan 

Realistic Mathematic Education (RME) merupakan pendekatan dalam pembelajaran 

matematika yang sesuai dengan paradigma pendidikan sekarang. Sementara itu, 

Pembelajaran matematika dikatakan telah menggunakan pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME) apabila terdapat karakteristik dari pendekatan tersebut 

yaitu penggunaan konteks/ permasalahan nyata, penggunaan alat peraga 

,pemanfaatan hasil konstruksi siswa, interaktivitas, dan keterkaitan. 

 

2. METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan 

pengembangan atau Research and Development. Prosedur pengembangan penelitian 

ini menggunakan model pengembangan Borg and Gall yang sudah dimodifiksi. 

Prosedur pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia terdiri dari 6 

tahap pengembangan yaitu tahap analisis, tahap perencanaan, tahap pengembangan, 

tahap verifikasi produk melalui FDG (Focus Discussion Group), dan tahap validasi 

produk oleh para ahli dan siswa.  

 Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu 

data kualitatif dan kuantitatif. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

menggunakan hasil observasi dan wawancara, serta angket. Teknik observasi seperti 

ini sangat cocok digunakan untuk melakukan penelitian mengenai proses 

pembelajaran, sikap dan perilaku, dan lainnya. Instrumen kelayakan media berupa 

angket dinilai menggunakan skala Likert yang dimodifikasi menjadi 4 skala untuk 

mengukur sikap, presepsi, dan pendapat seseorang atau sekelompok orang terhadap 

potensi dan permasalahan suatu objek, rancangan suatu produk, proses membuat 

produk dan produk yang telah dikembangangkan atau diciptakan (Sugiyono 2016 : 

165). 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada adab ke 21 ini hampir seluruh aktivitas sehari-hari menjadi mudah disebabkan 

teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan berkembang. 

Perkembangan teknologi berkembang sangat pesat dibidang apapun terutama di 

bidang pendidikan. Salah satu produk yang dikembangkan yaitu dengan 

menggunakan multimdia dan alat peraga sebagai media pembelajaran dengan tujuan 

untuk memperlancar kegiatan belajar dan mengajar. 

Pada adab ke 21 ini hampir seluruh aktivitas sehari-hari menjadi mudah 

disebabkan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan 

berkembang. Perkembangan teknologi berkembang sangat pesat dibidang apapun 

terutama di bidang pendidikan. Salah satu produk yang dikembangkan yaitu dengan 

menggunakan multimdia dan alat peraga sebagai media pembelajaran dengan tujuan 

untuk memperlancar kegiatan belajar dan mengajar. 

Pengembangan alat peraga PAROLAPT berbasis Realistic Mathematic Education 

(RME) merupakan sebuah media pembelajaran sebagai perantara kegiatan belajar 

mengajar metematika dengan materi Transformasi sub bab Rotasi kelas XI SMK. 

Langkah-langkah yang digunakan dalam pengembangan alat peraga PAROLAPT 

menggunakan model Borg dan Gall yang dimodifikasi. Langkah yang ditempuh 

antara lain tahap analisis, tahap perencanaan, tahap pengembangan, tahap verikasi 

produk, tahap validasi produk, dan tahap akhir. Hal ini didukung dengan hasil 

penalitian yang dilakukan oleh Zulyadaini (2017) dengan judul “Developmet Of 

Student Worksheet Based Realistic Mathematic Education (RME)” juga menunjukan 

sama dengan melalui 6 tahap yang dikembangkan oleh Borg And Goll. 

Dikembangkan 6 tahap ini dilakukan untuk menghasilkan produk berupa alat peraga 

Geometri Transformasi dengan pendekatan realistik untuk kelas XI SMK yang 

berkualitas baik. Berikut ini adalah hasil penelitian yang diperoleh.  

Pada tahap pertama proses pengembangan dilakukan analisis bertujuaba untuk 

menentukan permasalahan yang ada di Sekolah. Analisis berupa analisis buku 

pembelajaran matematika siswa, analisis metode yang digunakan dalam 

pembelajaran matematika, analisis pemahaman siswa memahami materi dan 

menafsirkan materi yang abstrak. analisis kebutuhan media menunjukan bahwa 
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media pembelajaran  di sekolah masih terbatas sehingga sekolah membutuhkan 

media pembelajaran yaitu alat peraga PAROLAPT untuk mengajarkan materi 

Geometri Transformasi subbab Rotasi. Selanjutnya analisis aspek yang terkandung 

dalam alat peraga PAROLAPT menunjukan bahwa alat peraga PAROLAPT 

dikembangkan meniliki tujuan dan manfaat menbantu guru agar proses belajar 

mengajar siswa lebih efektif dan efesien. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudjana 

(2009) tentang pengertian alat peraga pendidikan adalah suatu alat yang dapat 

diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajr 

mengajar siswa lebih efektif dan efesien. Alat peraga PAROLAPT berbasis Realistic 

Mathematic Education (RME). Alat ini dikembangkan sesuai dengan prinsip 

pendidikan matematika realistik yaitu Realistic Mathematic Efucation (RME) 

sebagai titik awal untuk pengembangan ide  dan konsep matematika. Hal ini sesuai 

dengan teori Hadi (2005: 19) yaitu Realistic Mathematic Education (RME) 

digunakan sebagai titik awal untuk pengembangan ide dan konsep matematika. 

Selain itu alat peraga PAROLAPT dikembangkan dengan memperhatikan stahapan 

belajar siswa agar pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. Hal ini sesuai 

dengan teori yang disampaikan oleh Van Hiele (Suherman, 2003: 51-53) bahwa 

siswa dalam mempelajari ggeomaetri melalui 5 tahap yaitu tahap visualisasi, analisis, 

deduksi informal, dan akurasi. Berdasarkan analisis karekteristik siswa SMK 

Muhammadiyah 3 Gemolong kelas XI dalam mempelajari geometri melalui 3 tahap 

yaitu visualisasi, analisis, dan deduksi informasl. Sehingga alat peraga PAROLAPT 

harus dapat mengakomodir ketiga tahap ini. Hasil analisis yang digunakan sebagai 

pedoman fdalam pengembangan alat peraga PAROLAPT pada ftahap selanjutnya 

yaitu tahap perencanaan.  

Tahap kedua ialah tahap perencanaan, pada tahap ini dilakukan perencanaan 

tujuan dari alat peraga PAROLAPT, merancang desain alat peraga PAROLAPT 

sesuai dengan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME), desain alat 

peraga PAROLAPT berbentuk landasan pesawat terbang tak berujung, menentukan 

teks materi pada buku panduan alat peraga PAROLAPT, dan pemilihan soal LKS 

sesuai dengan pendekatan Realistic Mathematic Education (RME). Hasil dari tahap 
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perencanaan dikembangkan pada tahap pengembangan menjadi alat peraga 

PAROLAPT. 

Tahap ketiga ialah tahap pengembangan, pada tahap ini dilakukan pembuatan 

desai alat peraga PAROLAPT desai dibuat denga menggunakan Software Corel 

Draw X4. Kemudian tahap pembuatan alat peraga PAROLAPT alat dan bahan yang 

digunakan antara lain gergaji, palu, bor listrik, engsel, kayu, paku, triplek melamin, 

penggaris, cutter, lakban warna, amplas. Kemudian alat peraga PAROLAPT 

disimulasikan 1 kali dengan 1 kelompok siswa yang terdiri 5 siswa dan guru 

matematka SMK Muhammadiyah 3 Gemolong untuk mengetahui layak/ tidak layak 

alat peraga PAROLAPT.  

Tahap keempat ialah tahap verifikasi produk alat perga PAROLATP yang telah 

selesai dikembangkan kemudian diverivikasi melalui FDG (Focus Discussion Grup) 

dengan ahli media dan ahli materi dari dosen Pendidikan Matematika FKIP UMS.  

Tahap kelima ialah validasi produk alat peraga PAROLAPT yang dilakukan 

setelah selesai direvisi dari taraf FDG akan divalidasi oleh ahli materi, ahli media, 

guru, dan siswa dengan tujuan mengetahui kevalidan dan kelayakan dari alat peraga 

PAROLAPT. Instrument yang digunakan menggunakan angket dengan Skala Likert 

5 pilihan.hal ini sesuai dengan teori Usman dan Akbar (2011: 65) yaitu mengubah 

penilaianyang menggunakan Skala Likert. Kemudian diubah skor rata-rata menjadi 

kualitatif. Hal ini sesuai dengan teori Widoyoko ( 2009: 238) yaitu mengubah skor 

rata-rata menjadi kualitatif.  

Tahap Akhir merupakan hasil dari keseluruhan tahap yaitu produk yang dihasilkan 

berupa alat peraga Papan Rotasi Landasan Pesawat Terbang (PAROLAPT) dengan 

pokok bahasan Geometri Transformasi Kelas XI AK 2 dengan kategori Layak untuk 

digunakan dalam pembelajaran matematika di sekolah. 

 Adapun kelebihan dan kekurangan dari alat peraga PAROLAPT sebagai 

berikut. 
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Gambar 1.  Alat Peraga PAROLAPT 

Kelebihan Cara penggunaan alat peraga PAROLAPT mudah digunakan, alat 

peraga PAROLAPT mudah dalam perawatannya, alat peraga PAROLAPT mudah 

dibawa, alat peraga PAROLAT memudahkan memahami konsep rotasi pada materi 

geometri transformasi, alat peraga PAROLAPT menarik dan interaktif. 

Kekurangan Alat peraga PAROLAPT hanya dapat digunakan untuk materi rotasi 

dan tidak dapat digunakan materi yang lain. Hal ini sesuai dengen penelitian Fauzi 

(2018) yang berjudul “Pembelajaran Matematika Dengan RME Berdasarkan Sumber 

Terbuka Berakhir Untuk Meningkatkan Komunikasi Matematika.” Bahwa 

pembelajaran matematika dengan pendekatan RME dan menggunakan media alat 

peraga PAROLAPT dapat dikembangkan secara valid dan efektif. 

Pengembangan dalam penelitian ini menggunakan model pengembangan Borg 

and Gall yang dimodifikasi karena keterbatasan waktu dan biaya. Dalam prosedur 

pengembangan ini terdiri dari 5 tahap pengembangan, yaitu : 

3.1   Tahap Analisis (Analysis) 

Tahap ini bertujuan untuk menentukan permasalahan yang ada dan solusi dari 

permasalahan tersebut. Berikut yang dilakukan pada tahap analisis : 

3.1.1 Peneliti mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan 

permasalahan dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran Matematika dengan 

wawancara terhadap guru dan siswa. 

3.1.2 Menganalisis kurikulum dilakukan berdasar kurikulum 2013 edisi 

revisi. Analisis yang dilakukan yaitu analisis kompetensi inti, kompetensi dasar, 

materi, dan indikator pencapaian kompetensi. 

3.1.3 Menganalisis kebutuhan alat peraga yang akan digunakan sebagai alat 

penunjang dalam pembelajaran. 
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3.2 Tahap Perencanaan (Design) 

Berdasarkan tahap analisis, dilanjutkan dengan tahap perencanaan yaitu : 

3.2.1  Menentukan tujuan dari pembuatan alat peraga.  

3.2.2 Menentukan subjek yang akan dituju dari alat peraga tersebut. 

3.2.3 Mengumpulkan referensi tentang pembuatan alat peraga matematika. 

3.2.4 Merancang desain alat peraga atau gambaran keseluruhan tentang alat 

peraga yang akan dibuat. 

3.2.5 Menentukan teks materi berdasarkan buku yang diterbitkan oleh 

Kemendikbud yaitu Buku Matematika kurikulum 2013 untuk kelas XI edisi 

revisi tahun 2017. 

3.2.6 Pemilihan soal dan pembahasan berdasarkan pendekatan Realistic 

Mathematic Education (RME). 

3.3 Tahap Pengembangan  

Berdasarkan tahap perencanaan, dilanjutkan dengan tahap pengembangan yaitu : 

3.3.1 Pembuatan desain alat peraga  

Desain alat peraga Papan Rotasi Landasan Pesawat Terbang di buat 

menggunakan CorelDraw X4 

3.3.2 Tahap Pembuatan Papan Alat Peraga PAROLAPT 

Proses pengembangan Alat Peraga Papan RotasiLandasanPesawatTerbang 

(PAROLAPT) dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pembuatan alat peraga PAROLAPT 

dan uji coba produk. 

3.4 Tahap Verifikasi  

Verifikasi produk bertujuan agar media yang dikembangkan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan materi sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Dalam tahap ini 

mendapat beberapa masukan dari para ahli, diantaranya perbaikan desain alat peraga, 

tampilan buku panduan alat peraga dan lks, penambahan pesawat pada lks, 

penambahan petunjuk pengerjakan pada soal lks. 

3.5 Tahap Validasi 

Alat peraga yang telah selesai di revisi dari tahap FDG akan divalidasi oleh ahli 

media, ahli materi, praktisi pembelajaran matematika dan siswa. Validasi ini 

bertujuan untuk mengetahui kevalidan dan kelayakan dari alat peraga tersebut. Hasil 



 
 

10 
 

dari validasi tersebut berupa data numerik dan masukan yang digunakan sebagai 

dasar untuk melakukan revisi tahap selanjutnya. Instrumen yang digunakan dalam 

validasi produk tersebut menggunakan angket dengan skala Likert 5 pilihan.  Berikut 

hasil dari validasi produk dalam penelitian beserta hasilnya : 

3.5.1 Ahli Materi 

Validasi materi digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan soal yang 

terdapat di LKS berdasarkan relevansi LKPD, latihan soal, kebahasaan dan 

penggunaan. Validasi dilakukan oleh   Christina Kartika Sari, S.Pd.,M.Sc. selaku 

Dosen Kalkulus Integral Pendidikan Matematika FKIP UMS pada tanggal 9 

September 2019. Angket yang digunakan memiliki 19 indikator yang terbagi 

menjadi 5 aspek, yaitu aspek relevansi soal sesuai dengan KI dan KD, aspek 

latihan soal, aspek materi pendukung pembelajaran, aspek teknik penyajian 

materi, dan aspek penggunaan. Berikut hasil dari validasi Ahli Materi. 

Tabel 2. Hasil Validasi Ahli Materi 

Aspek Penilaian 
Jumlah Butir 

Penilaian 
Rata-rata Keterangan 

Relevansi Soal 4 4 Layak  

Latihan Soal 4 4.25 Sangat Layak  

Materi Pendukung 6 4 Layak  

Teknik Penyajian 3 3.70 Layak  

Penggunaan  2 4 Layak  

Kesimpulan  3.983 Layak  

Berdasarkan Tabel 2. diperoleh informasi bahwa rata-rata skor penilaian Ahli 

Materi pada alat peraga ini sebesar 3.983  yang berada pada rentang 3.40 < X ≤ 

4.21sehingga dapat dikategorikan “Layak”. Kesimpulan akhir Ahli Materi 

menyampaikan bahwa Alat peraga PAROLAPT dan LKS layak diujicobakan 

dengan revisi sesuai saran. Ahli Materi untuk merevisi kembali untuk 

memperbaiki pada aktivitas terbimbing untuk diperjelas kembali. 

3.5.2 Validasi Ahli Media 

Validasi alat peraga bertujuan untuk mengetahui tingkat kevalidan alat peraga 

berdasarkan kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, tampilan visual, dan 

penggunaan. Validasi dilakukan oleh Nuqthy Faiziyah, S.Pd.,M.Pd. selaku 
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Dosen Teori Bilangan Pendidikan Matematika FKIP UMS pada tanggal 12 

September  2019.  

Angket yang digunakan memiliki 20 indikator yang terbagi menjadi 4 aspek, 

yaitu aspek kelayakan penyajian, aspek kelayakan bahasa, aspek tampilan 

visual, dan aspek penggunaan. Berikut hasil dari validasi Ahli Media : 

Tabel 3.  Hasil Validasi Ahli Media 

Aspek Penilaian 
Jumlah Butir 

Penilaian 
Rata-rata Keterangan 

Rekayasa Penyajian 6 4.30 Sangat Layak 

Kelayakan Bahasa 3 4.30 Sangat Layak 

Tampilan Visual 6 4.50 Sangat Layak 

Penggunaan 5 4.80 Sangat Layak 

Kesimpulan 4.491 Sangat Layak 

Berdasarkan Tabel 3. diperoleh informasi bahwa rata-rata skor penilaian oleh 

Ahli Media sebesar 4.491 yang berada pada rentang X >4.21 sehingga dapat 

dikategorikan “Sangat Valid”.. Kesimpulan akhir Ahli Media menyampaikan 

bahwa Alat peraga PAROLAPT dan buku panduan alat peraga PAROLAPT 

layak diujicobakan dengan revisi sesuai saran. 

3.5.3 Validasi Praktisi Pembelajaran Matematika 

Validasi oleh Praktisi Pembelajaran Matematika bertujuan untuk mengetahui 

kevalidan alat peraga untuk digunakan dalam pembelajaran Matematika di 

sekolah. Validasi ini dilakukan oleh Ety Widi Qonitah, S.Pd. selaku Guru Mata 

Pelajaran Matematika kelas XI AK 2 SMK Muhammadiyah 3 Gemolong pada 

tanggal 1 Oktober 2019. 

Angket yang digunakan memiliki 32 indikator yang terbagi menjadi 8 aspek, 

yaitu aspek relevansi LKS dan buku panduan sesuai KI dan KD , aspek 

keakuratan materi, aspek pendukung pembelajaran, aspek penyajian materi, 

aspek pengguanaan alat peraga, aspek latihan soal, kelayakan penyajiaan, dan 

tampilan visual. Berikut hasil dari validasi Praktisi Pembelajaran Matematika : 
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Tabel 4. Hasil Validasi Praktisi Pembelajaran Matematika 

Aspek Penilaian 

Jumlah 

Butir  

Penilaian 

Rata-

rata 
Keterangan 

Relevensi Materi 

berdasarkan KI dan KD 
4 4 Layak  

Keakuratan Materi 2 4 Layak  

Pendukung Pembelajaran 4 4 Layak  

Penyajian Materi 4 4 Layak  

Penggunaan Alat Peraga 2 4 Layak  

Latihan Soal 4 4 Layak  

Kelayakan Penyajian 6 4 Layak  

Tampilan Visual 6 4 Layak  

Kesimpulan 4 Layak  

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh informasi bahwa rata-rata skor penilaian oleh 

Praktisi Pembelajaran Matematika  (guru)  sebesar 4.00 yang berada pada 

rentang 3.40 < X ≤ 4.21 sehingga dapat dikategorikan “Layak”. Kesimpulan 

akhir Praktisi Pembelajaran Matematika  (guru) menyampaikan bahwa Alat 

peraga PAROLAPT dan buku panduan alat peraga PAROLAPT layak 

diujicobakan.  

3.5.4 Uji Respon Alat Peraga oleh Siswa 

Uji respon ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan alat peraga untuk 

digunakan dalam pembelajaran matematika. Uji respon alat peraga dilakukan 

oleh 22 siswa kelas XI AK 2 SMK Muhammadiyah 3 Gemolong pada tanggal 

23 Oktober 2019. 

Angket yang digunakan memiliki 10 indikator yang terdiri dari 3 aspek, yaitu 

aspek rekayasa alat peraga, aspek kebahasaan, aspek tampilan visual. Berikut 

hasil uji respon oleh siswa : 

Tabel 5. Hasil Uji Respon Alat Peraga oleh Siswa 

Aspek Penilaian 
Jumlah Butir 

Penilaian 
Rata-rata Keterangan 

Rekayasa Alat Peraga 5 4.20 Layak  

Kebahasaan 2 3.70 Layak  

Tampilan Visual 3 4.10 Layak  

Kesimpulan 4.05 Layak  

Berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh informasi bahwa rata-rata skor penilaian oleh 

siswa sebesar 4.04 yang berada pada rentang 3.40 < X ≤ 4.21sehingga dapat 
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dikategorikan “Layak”. Hal ini berarti alat peraga yang dikembangkan dapat 

digunakan dalam pembelajaran Matematika di sekolah. 

3.5.5 Tahap Akhir (Produk Akhir) 

Tahap Akhir merupakan hasil dari keseluruhan tahap yaitu produk yang 

dihasilkan berupa alat peraga Papan Rotasi Landasan Pesawat Terbang 

(PAROLAPT) dengan pokok bahasan Geometri Transformasi Kelas XI AK 2 

dengan kategori Layak untuk digunakan dalam pembelajaran matematika di 

sekolah. 

 

4. PENUTUP  

Perkembangan teknologi berkembang sangat pesat di bidang pendidikan. Salah satu 

produk yang dikembangkan yaitu  Alat peraga Papan Rotasi Landasan Pesawat 

Terbang (PAROLAPT) berbasis Reaistic Mathematic Education (RME) dibuat 

dengan tujuan untuk memperlancar dan mempermudah suatu kegiatan belajar dan 

mengajar terutama sub bab Rotasi kelas XI SMK Muhammadiyah 3 Gemolong. 

Setelah dilakukan pengembangan kemudian di uji kevalidan dan kelayakan oleh ahli 

materi, ahli media, dan praktisi pembelajaran serta siswa. Penelitian ini 

menggunakan metode Research and Development (R&D). Terdapat 6 tahap yang 

harus dilalui, diantaranya tahap analisis, tahap perencanaan, tahap pengembangan, 

tahap verifikasi, tahap validasi, dan tahap akhir. Diperoleh bahwa media yang 

dikembangkan tersebut sangat layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran 

matematika dengan sub bab Rotasi berdasarkan validasi oleh para ahli dan respon 

siswa. Hasil validasi oleh ahli materi menunjukkan media yang dikembangkan layak 

dengan skor rata-rata 3.98. Hasil validasi oleh ahli media menunjukkan media yang 

dikembangkan sangat layak dengan skor rata-rata 4.491. Hasil validasi oleh praktisi 

pembelajaran menunjukkan media yang dikembangkan layak dengan skor rata-rata 

4.00. Hasil respon siswa meunjukkan bahwa media yang dikembangkan layak  

dengan skor rata-rata 4.05. 
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