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PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

BERBASIS REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION (RME) UNTUK 

MENDUKUNG PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF 

MATEMATIS SISWA PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN DUA 

VARIABEL (SPLDV) 

Abstrak 

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan LKPD berbasis 

RME pada materi SPLDV, dan untuk mengetahui kelayakan LKPD berbasis RME 

untuk mendukung peningkatan kemampuan berpikir kreatif pada materi SPLDV. 

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau 

metode Research and Development dengan prosedur pengembangan menggunakan 

pendekatan model ADDIE yang terdiri dari lima tahapan, yaitu Analysis (analisis), 

Design (perancangan), Development (pengembangan), Implementation 

(implementasi), dan Evaluation (evaluasi). Hasil penilaian media keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa LKPD berbasis RME pada materi SPLDV layak digunakan 

dalam pembelajaran serta dapat menjadi media pendukung peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif. 

Kata kunci : lkpd, rme, berpikir kreatif  

Abstract 

This development research aims to develop RME-based worksheets on SPLDV 

materials, and to determine the feasibility of RME-based worksheets to support the 

improvement of creative thinking skills on SPLDV materials. This research method 

uses research and development methods or Research and Development methods 

with development procedures using the ADDIE model approach which consists of 

five stages, namely Analysis, Design, Development, Implementation, and 

Evaluation. evaluation). The results of the overall media assessment can be 

concluded that the RME-based LKPD on SPLDV material is suitable for use in 

learning and can be a supporting medium for increasing creative thinking skills. 

Keywords: lkpd, rme, creative thinking 
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1. PENDAHULUAN

Pendidikan sangatlah penting untuk masing-masing individu, baik kepentingan

pribadi maupun dalam kedudukannya sebagai warga negara. UU No 20 tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjelaskan bahwa,

pendidikan merupakan usaha secara sadar serta terencana guna menciptakan

situasi dan proses belajar supaya peserta didik aktif dalam mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan memuat semua mata

pelajaran baik yang ada di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Salah

satu mata pelajaran yang wajib dikuasai oleh peserta didik jenjang SD/MI,

SMP/Mts, SMA/SMK dan yang lain-lain yaitu matematika.

Peserta didik menganggap bahwa matematika merupakan salah satu mata 

pelajaran yang sulit (Gustin, Sari, Putri, & Putra, 2020). Progamme for 

International Students Assessment (PISA) dibawah naungan Organization 

Economic Cooperation and Development (OECD) mempunyai hasil bahwa 

Indonesia berada di posisi 72 dari 78 negara serta memiliki rata-rata matematika 

379 dari 489 (OECD, 2019). Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia 

mempunyai nilai rata-rata matematika yang rendah dibandingkan dengan 

negara-negara OECD yang mengikuti PISA 2018. 

Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab yang berkaitan 

dengan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik seperti kurangnya 

mengoptimalkan penerapan metode pembelajaran, penggunaan media 

pembelajaran, modul, serta kurangnya penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) (Izzati, & Dwinata, 2019). Guru menggunakan bahan ajar yang hanya 

berisi materi-materi pelajaran yang tidak dikaitkan dalam kehidupan nyata serta 

tidak dibantu oleh perangkat belajar yang lain seperti Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) (Gustin, Sari, Putri, & Putra, 2020). LKPD bertujuan untuk 

mempermudah siswa dalam melaksanakan pembelajaran serta membuat siswa 

belajar secara mandiri dengan cara mengikuti petunjuk di dalam LKPD, 

sehingga peserta didik dapat memahami materi serta dapat menerapkan materi 
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ke dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pendekatan yang 

berorientasi pada kehidupan sehari-hari (Wulandari, Darma, & Susiaty, 2019). 

Salah satu pendekatan yang memungkinkan agar proses pembelajaran bisa 

berjalan dengan sebagaimana mestinya ini adalah pendekatan matematika 

realistik atau Realistic Mathematic Education (RME) (Ismunandar dkk, 2020). 

RME merupakan salah satu pendekatan pembelajaran matematika yang 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta berorientasi pada pengalaman di 

kehidupan nyata (Ananda, 2018). RME mempunyai tujuan yaitu untuk membuat 

mata pelajaran matematika lebih menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta 

didik dengan mengenalkan mata pelajaran matematika menggunakan masalah 

kontekstual yakni pada pengetahuan dan pengalaman peserta didik (Arsay 

thamby & Zubainur, 2014). Artinya pembelajaran matematika yang terkait 

dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari serta pernah dialami oleh peserta 

didik. Pendekatan RME diharapkan bisa membantu peserta didik dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatifnya. 

Kemampuan berpikir kreatif menjadi salah satu faktor kognitif peserta didik 

yang dapat menunjang keberhasilan. Kemampuan berpikir kreatif adalah 

kemampuan matematika yang melingkupi keluwesan, keaslian, kelancaran, dan 

elaborasi (Dilla, Hidayat, & Rohaeti, 2018). . Dalam upaya meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif, guru dituntut untuk menerapkan strategi 

pembelajaran yang mengarah pada kegiatan peserta didik, guru hanya bertindak 

sebagai fasilitator, motivator dan manager yang baik dalam aktivitas 

pembelajaran di kelas (Elita, dkk, 2019). Hal ini bertujuan supaya peserta didik 

dapat berperan aktif mengeksplorasi kemampuannya dan tidak hanya memiliki 

peran sebagai objek penerima pelajaran saja. 

Dalam kehidupan sehari–hari banyak permasalahan yang dapat kita 

selesaikan menggunakan SPLDV. Akan tetapi, permasalahan tersebut harus 

diubah terlebih dahulu menjadi bentuk SPLDV. Adapun langkah–langkah 

menyelesaikan permasalahan sehari–hari yang berkaitan dengan SPLDV antara 

lain: melakukan pemisalan terhadap kedua besaran yang belum diketahui dengan 

𝑥 dan 𝑦; dan membuat model matematika dengan mengubah dua pernyataan 
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dalam soal menjadi dua persamaan dalam 𝑥 dan 𝑦; serta menyelesaikan sistem 

persamaan tersebut.  

Berdasarkan latar belakang tersebut diperlukan suatu pengembangan LKPD 

yang membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

maka peneliti akan melakukan penelitian terkait pengembangan LKPD tersebut 

dalam judul ”Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis 

Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) untuk Mengukur 

Kemampuan Berpikir Kreatif dalam Materi Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel (SPLDV) Kelas VIII SMP”. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan atau yang 

dikenal dengan istilah Research and Development (R & D). Penelitian dan 

pengembangan merupakan proses atau langkah-langkah guna mengelaborasi 

suatu produk baru atau melengkapi produk yang dapat dipertanggungjawabkan 

(Sutama, 2019). R&D adalah metode  penelitian  dan pengembangan  semacam 

suatu  metode  penelitian yang  digunakan   untuk menghasilkan atau 

menciptakan produk tertentu serta menguji keberhasilan produk tersebut 

(Sugiyono, 2010). Penelitian dan pengembangan mempunyai tujuan yaitu untuk 

mengembangkan  suatu  produk tertentu   yang   dapat   digunakan   dalam suatu 

pembelajaran. 

Prosedur pengembangan ini menerapkan pendekatan model ADDIE. 

Menurut Sugiyono (2017: 39) model tersebut terdiri dari lima tahapan, yaitu 

tahap Analysis, tahap Design, tahap Development, tahap Implementation, dan 

tahap Evaluation. Pada tahap analisis dilakukan analisis kebutuhan, analisis 

kurikulum, dan studi literatur. Pada tahap perancangan terdiri dari perancangan 

draf awal LKPD berbasis Realistic Mathematics Education (RME, perancangan 

instrumen angket validasi, dan perancangan kisi-kisi soal berbasis Realistic 

Mathematics Education (RME). Pada tahap pengembangan yaitu 

mengembangan LKPD berbasis Realistic Mathematics Education (RME ) 

berdasarkan draf awal yang telah dibuat di tahap sebelumnya, setelah itu 
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dilakukan validasi oleh para ahli. 

Pada tahap implementasi dilakukan uji coba terbatas guna mengetahui 

respon siswa terhadap LKPD yang telah dibuat. Tahap evaluasi yaitu dilakukan 

analisis hasil penilaian keseluruhan untuk mencari tahu apakah perlu LKPD 

berbasis Realistic Mathematics Education (RME ) yang telah dikembangkan 

tersebut dilakukan perbaikan atau sudah layak digunakan dalam pembelajaran. 

Subjek penelitian pengembangan ini terdiri dari praktisi pembelajaran (guru 

matematika) dan peserta didik berjumlah enam peserta didik SMP Negeri 22 

Surakarta yang terdiri dari dua peserta didik dengan kemampuan matematika 

tingkat tinggi, dua peserta didik dengan kemampuan matematika tingkat sedang 

dan dua peserta didik dengan kemampuan matematika tingkat rendah. 

Data penelitian pengembangan ini terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. 

Data kualitatif berbentuk kritik serta saran dari ahli, praktisi, dan peserta didik. 

Data kuantitatif pada penelitian pengembangan ini berbentuk penilaian LKPD 

berbasis Realistic Mathematics Education (RME) yang dinilai dari para ahli, 

praktisi, dan peserta didik. Pengumpulan data dalam penelitian ini menerepkan 

metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Angket yang 

digunakan yaitu jenis angket dengan pengukuran skala likert. Bentuk skala likert 

dengan pembobotan empat skala Sugiyono (2017: 166). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari pengembangan penelitian ini yaitu Lembar Kerja Peserta Didik 

Matematika Berbasis Realistic Mathematics Education (RME) untuk 

Mendukung Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif pada Materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). Pengembangan LKPD ini bertujuan 

untuk mendukung meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan memberikan 

kemudahan belajar menguasai materi SPLDV yang ringkas dan kaya akan soal-

soal untuk latihan. Hal ini sesuai dengan fungsi dari LKPD yang dijelaskan oleh 

Prastowo (2014) diantaranya yaitu untuk memberikan peserta didik kemudahan 

dalam memahami materi, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya akan soal-

soal untuk latihan, memudahkan dalam praktik pembelajaran, dan dapat 
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meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. 

Penelitian ini menguji kelayakan produk dari aspek kelayakan isi, 

tampilan, dan bahasa yang diadaptasi dari tugas BSNP (2014) yaitu menelaah 

dan menilai buku teks pelajaran dari segi kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan 

kegrafikan. Kualitas produk dikatakan baik jika memenuhi kriteria valid, 

praktis, dan efektif (Plomp & Nieveen, 2013). Penelitian pengembangan ini 

hanya mengambil dua dari kriteria yang dijelaskan oleh Plomp & Nieveen yaitu 

menguji kevalidan dan kepraktisan serta ditambah dengan respon peserta didik 

terhadap produk yang dikembangkan. Hasil dan pembahasan dari setiap tahap 

pengembangan pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut : 

a. Tahap Analysis (Analisis)  

Beberapa hal yang dilakukan yaitu, analisis kompetensi, 

karakteristik peserta didik, dan materi dengan cara wawancara dan 

observasi dua guru matematika SMP Negeri 22 Surakarta. Tahap ini 

sejalan dengan tahap analisis pada penelitian yang dilakukan oleh Zahro 

(2017) yaitu melakukan kompetensi, karakteristik peserta didik, dan materi 

untuk mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh guru dan peserta 

didik dalam pembelajaran.  

1) Analisis Kompetensi 

Pada analisis kompetensi ini, Permendikbud Nomor 37 Tahun 

2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar matematika 

sebagai dasar capaian peserta didik SMP/MTs kelas VIII. 

Kompetensi inti meliputi KI.1 (Kompetensi sikap spiritual), KI.2 

(Kompetensi sikap sosial), KI.3 (Kompetensi Pengetahuan), dan 

KI.4 (Kompetensi keterampilan)  dalam pembelajaran matematika 

yang harus dicapai peserta didik. Kompetensi Inti (KI) 

dikembangkan menjadi Kompetensi Dasar (KD) dengan 

memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal peserta 

didik, dan ciri khas dari pelajaran matematika. Berikut KD yang 

digunakan peneliti: 

a) KD 3.5 Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan 
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penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah 

kontekstual. 

b) KD 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem 

persamaan linear dua variabel. 

2) Analisis Karakteristik Peserta Didik 

Kebutuhan analisis peserta didik dilakukan dengan observasi 

dan wawancara kepada dua guru mata pelajaran matematika kelas 

VIII SMP Negeri 22 Surakarta oleh peneliti. Hasil wawancara 

didapatkan hasil berikut: 

a) Siswa kurang fokus pada saat guru menjelaskan materi melalui 

aplikasi zoom 

b) Tidak jarang siswa bermain sendiri saat pelajaran berlangsung 

c) Keberagaman respon siswa terhadap pembelajaran matematika 

d) Metode pembelajaran sudah mulai berkembang menetukan 

materi pelajaran dan kondisi di kelas VIII 

e) Tidak semua kelas VIII pernah menggunakan Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) sebagai bimbingan siswa oleh guru untuk 

menemukan konsep materi dan pengembangan pengetahuan 

peserta didik 

f) Siswa masih merasa kebingungan saat mengerjakan soal 

berbasis Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME), 

karena siswa belum terbiasa dengan pekerjaan penemuan 

konsep. 

Salah satu solusi untuk menangani masalah tersebut, diperlukan 

kegiatan pembelajaran yang terbuka dan berdasarkan kehidupan 

sehari-hari supaya peserta didik dengan bebas menyatakan gagasan 

masing-masing dengan percaya diri serta dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 

3) Analisis Materi 

Materi yang akan dikembangan dengan Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) berbasis Pendekatan Realistic Mathematics 
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Education (RME), oleh peneliti yakni Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel (SPLDV) pada kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Sebagai 

acuannya, peneliti menggunakan buku siswa dan buku guru 

kurikulum 2013 edisi revisi 2017 untuk kelas VIII. Berikut materi 

yang akan dibahas: 

a) Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) 

b) Penyelesaian Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Dengan 

Menggambar Grafik 

c) Penyelesaian Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Dengan 

Substitusi 

d) Penyelesaian Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Dengan 

Eliminasi 

e) Penyelesaian Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Khusus 

b. Tahap Design (Perancangan) 

Pada tahap perancangan, peneliti merancang draf rancangan awal 

LKPD berbasis Realistic Mathematics Education (RME), mendesain 

sampul, menyusun instrumen angket validasi, menyusun soal-soal Realistic 

Mathematics Education (RME), dan menyusun lembar penilaian LKPD. 

Tahap perancangan yang peneliti lakukan ini serupa dengan yang dilakukan 

Norsanty (2016). Dalam mempersiapkan bahan ajar, peneliti 

memperhatikan hal-hal seperti yang dijelaskan oleh Sarigih, dkk. (2016) 

yaitu perlu memperhatikan lingkungan atau budaya sehari-hari peserta 

didik, harus mendorong peserta didik lebih aktif terlibat secara individu atau 

kelompok dalam proses pembelajaran, terutama dalam mengamati, 

menyelidiki, menarik kesimpulan dari data yang diberikan, atau membuat 

hipotesis. Hal tersebut bertujuan agar kreativitas, keterampilan, dan 

kemampuan peserta didik berkembang.  

Setelah mempersiapkan bahan ajar kemudian membuat draf LKPD 

dengan komponen-komponennya yaitu terdiri dari judul, petunjuk belajar, 

kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, soal latihan, dan 

penilaian. Instrumen kelayakan LKPD yang dirancang yaitu lembar validasi 
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dari para ahli, lembar penilaian kepraktisan, serta lembar angket respon 

siswa dan guru pengguna .  

Soal-soal berbasis RME dalam LKPD ini disusun dengan langkah-

langkah yaitu dimulai dengan menganalisis KD untuk dibuat soal RME, 

merangkai kisi-kisi, memilih stimulus yang menarik disetiap soalnya, 

menulis butir-butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal, dan terakhir 

menyusun pedoman penskoran (Widana, 2017). Soal-soal berbasis RME 

harus mampu mengukur kemampuan berfikir kreatif tingkat tinggi, harus 

kontekstual, dan soalnya beragam (pilihan ganda, uraian, isian singkat, dll).  

Soal berbasis RME memiliki karakteristik yaitu pendekatan 

berdasarkan kegiatan peserta didik, definisi dan notasi formal melalu 

kondisi informal, mengaitkan konsep matematika ke dalam kehidupan 

sehari-hari, siswa dapat membedakan bahasa matematika ke dalam 

kehidupan nyata. Pendekatan RME dapat menggerakkan siswa untuk 

berperan aktif dalam menemukan kembali gagasan dan konsep matematika 

serta eksplorasi terhadap permasalahan kehidupan nyata dibawah 

bimbingan guru. 

c. Tahap Development (Pengembangan) 

Tahap pengembangan peneliti melakukan pengembangan LKPD 

berdasarkan draf rancangan awal yang telah dirancang pada tahap 

sebelumnya, kemudian melakukan validasi LKPD kepada para ahli,  

kemudian merevisi LKPD sesuai saran dari ketiga validator. Hasil revisi dari 

validator dan sesudah revisi yaitu : 
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Tabel 1. Validator 

No Nama Revisi Setelah di Revisi 

1 Validator 1 Penggunaan 

bahasa dalam Lembar 

Kerja Peserta Didik 

(LKPD) masih 

membingungkan 

peserta didik ketika 

mengerjakan soal-soal 

dalam LKPD. 

Penggunaan 

bahasa dalam Lembar 

Kerja Peserta Didik 

(LKPD) sudah baik 

dan bagus. 

2 Validator 2 Contoh soal 

dalam materi yang 

diberikan kurang 

mendekati dalam 

kehidupan nyata 

Soal-soal yang 

terdapat pada Lembar 

Kerja Peserta Didik 

(LKPD) sudah sesuai 

dan bisa diterapkan 

dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3 Validator 3 Soal dalam 

Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD) kurang 

kompleks dan kurang 

bervariatif. 

Soal yang dibuat 

sudah kompleks dan 

bervariasi sehingga 

dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir 

kreatif siswa. 

 

Tahap pengembangan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Zulyadaini (2017), dalam penelitiannya pada tahap pengembangan 

dilakukan tiga kegiatan yaitu mengembangkan LKPD, melakukan validasi 

LKPD kepada para ahli, dan merevisi LKPD berdasarkan saran dan 

masukan dari para ahli. 
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d. Tahap Implementation (Implementasi) 

Pada tahap ini LKPD di uji coba di kelas VIII untuk mengetahui 

penilaian LKPD dari peserta didik. Uji coba dilakukan secara terbatas 

kepada 6 peserta didik dengan karakteristik dua siswa memiliki kemampuan 

matematika tinggi, dua siswa dengan kemampuan matematika sedang, dua 

siswa kemampuan matematika rendah sesuai saran dari guru. Pada tahap uji 

coba terbatas, LKPD berbasis RME dinyatakan layak sehingga dapat 

digunakan untuk uji coba lapangan. Pada tahap uji coba lapangan LKPD 

berbasis RME berdasarkan penilaian yang diperoleh dari angket respon 

siswa layak digunakan dalam pembelajaran materi Ssistem Persamaan 

Linear Dua Variabel (SPLDV). 

Tahap ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andarwati 

(2013), peneliti melakukan perhitungan skor dari para ahli, praktisi, dan 

respon siswa untuk mengetahui apakah LKPD masih perlu dilakukan 

perbaikan atau sudah layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Berikut 

disajikan hasil penilaian kelayakan media yang dapat dilihat pada Tabel : 

Tabel 2. Hasil Kelayakan Media 

No Validator Rerata Kategori 

1 Ahli 3,60 Sangat Layak 

2 Praktisi (Guru 

Pengguna) 

3,66 Sangat Layak 

3 Peserta Didik 3,60 Sangat Layak 

Total 3,62 Sangat Layak 

 

Setelah dilakukan analisis kelayakan terhadap angket yang diisi ahli, 

praktisi (guru pengguna), dan peserta didik diperoleh skor rata-rata 3.62 

dengan kategori “Sangat Layak”. Sehingga, Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) berbasis Realisthic Education Mathematics (RME) materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) dapat menjadi media pendukung 

proses pembelajaran dan dapat membantu peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif siswa. 
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4. PENUTUP 

Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan produk bahan ajar berupa 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis Pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) untuk Mendukung Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis Siswa Materi Sistem Persamaan Dua Variabel (SPLDV) kelas VIII 

SMP Negeri 22 Surakarta. Pengembangan LKPD berbasis Pendekatan Realistic 

Mathematics Education (RME) ini dikembangkan dengan menggunakan metode 

pengembangan ADDIE, dengan tahapan analisis, tahap desain, tahap 

pengembangan, tahap implementasi dan tahap evaluasi. Namun, penelitian ini 

hanya terbatas sampai tahap implementasi karena peneliti tidak melaksanakan 

tahap evaluasi. Tahap analisis yang dilakukan oleh peneliti diantaranya analisis 

kompetensi, analisis karakteristik peserta didik, analisis materi, serta analisis 

kebutuhan yang dilakukan dengan mewawancarai dua guru pelajaran 

matematika. Tahap perencanaan, yang dilalui peserta peneliti yakni 

merencanakan persiapan pembuatan produk, kemudian menyusun kerangka 

dasar sesuai desain yang telah dipersiapkan, lalu menyusun instrumen penelitian. 

Pada tahap pengembangan, LKPD berbasis Pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) ini divalidasi oleh ahli untuk memvalidasi tampilan media dan 

materi kemudian diperoleh saran dan tanggapan validator, peneliti melakukan 

sedikit revisi agar LKPD dapat dikatakan valid. Setelah LKPD dinyatakan valid, 

peneliti membagikan LKPD kepada 6 peserta didik untuk kemudian mengisi 

angket kelayakan LKPD hingga LKPD dinyatakan layak untuk digunakan. 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis Pendekatan Realistic Mathematics 

Education (RME) efektif digunakan untuk pembelajaran matematika 

berlangsung. 

Hasil validasi dari ketiga validator menunjukkan bahwa Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) Berbasis Realistic Mathematics Education (RME) untuk 

Mendukung Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa pada 

Materi Sistem Persamaan Dua Variabel (SPLDV) ini valid digunakan, dengan 

didapat hasil rata-rata skor 3,69 dengan kategori sangat layak dan dapat 

mendukung peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa. Setelah dilakukan 
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analisis kelayakan terhadap angket yang diisi peserta didik, diperoleh skor rata-

rata 3.60 dengan kategori sangat layak. Sehingga, Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) Berbasis Realistic Mathematics Education (RME) untuk Mendukung 

Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa pada Materi Sistem 

Persamaan Dua Variabel (SPLDV) dapat menjadi media pendukung proses 

pembelajaran. 
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