
 
 

16 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Kemampuan Komunikasi Matematis 

a. Pengertian Kemampuan Komunikasi Matematis 

Komunikasi merupakan keterampilan yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia yang terjadi disetiap gerak langkah manusia. 

Dalam dunia pendidikan, komunikasi sangat diperlukan dalam proses 

pembelajaran. Guru menggunakan komunikasi untuk menjelaskan 

materi yang akan disampaikan kepada siswa sedangkan siswa 

menggunakan komunikasi untuk mengungkapkan ide-ide terkait konsep 

materi ajar. 

Menurut Abdulhak komunikasi dimaknai sebagai proses 

penyampaian pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan melalui 

saluran tertentu untuk tujuan tertentu.
1
 Menurut S. Sadiman, proses 

belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu 

proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran/media 

tertentu ke penerima pesan.
2
 Pesan yang akan dikomunikasikan adalah 

isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. Pesan berupa isi 

                                                             
1
 Nunun Elida, Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematik Siswa sekolah 

Menegah Pertama Melalui Pembelajaran Think-Talk-Write (TTW),”Jurnal Ilmiah Program Studi 

Matematika STKIP, Volume 1, No 2, September 2012, h.3 
2
 Arief S. Sadiman, dkk, Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan 

Pemanfaatannya. (Depok: Rajawali Pers, 2012), h. 11-12. 
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ajaran dan didikan yang ada di kurikulum dituangkan oleh guru atau 

sumber lain ke dalam simbol-simbol komunikasi baik simbol verbal 

(kata-kata lisan maupun tertulis) maupun simbol non verbalatau visual.
3
 

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa kemampuan 

komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran dan siswa dituntut untuk memiliki kemampuan 

komunikasi matematika agar dapat mempermudah siswa dalam 

memecahkan masalah matematika. Kemampuan komunikasi dapat 

ditingkatkan dengan membiasakan siswa  melakukan tanya jawab dan 

memberikan tanggapan serta merespon suatu permasalahan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Herdian yang 

dinyatakan Misveria Villa Waru bahwa kemampuan komunikasi dapat 

diartikan sebagai suatu kemampuan siswa dalam menyampaikan 

sesuatu yang diketahuinya melalui peristiwa dialog atau saling 

berhubungan yang terjadi  di lingkungan kelas dimana terjadi 

pengalihan pesan, pesan yang dialihkan berupa konsep, rumus atau 

strategi penyelesaian suatu masalah.
4
 

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat para ahli tersebut, 

penulis menyimpulkan kemampuan komunikasi matematika adalah 

kemampuan dalam menyatakan suatu permasalahan kedalam model 

matematika dengan menggunakan metode grafik ataupun gambar, 

                                                             
3
  Ibid., h.12 

4
 Misveria Villa Waru, Perbandingan Kemampuan Komunikasi Matematika Melaui  

Pembelajaran Quabtum Dan Pembelajaran Langsung Dengan Memperhitungkan Kemampuan 

Awal Siswa, dalam Jurnal Musharafa, Volume 8, Nomor 2, (April 2016), ISSN: 2086-4280,  h.2 
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menyampaikan pengetahuan, ide, gagasan, dan pernyataan matematika 

baik secara lisan maupun tulisan untuk pemecahkan suatu masalah. 

b. Komponen-komponen Komunikasi Matematis 

Komunikasi yang kita lakukan bila dipilah-pilah akan 

mengandung sejumlah komponen. Masing-masing komponen itu saling 

berhubungan sehingga komunikasi bisa berjalan. Komponen-komponen 

tersebut, seperti diuraikan Elearn Limited adalah sebagai adalah:
5
 

1) Pengirim pesan memilih media atau saluran yang tepat untuk 

menyampaikan pesan. Pilihannya itu bisa berupa percakapan 

langsung atau tatap muka, percakapan melalui telepon, e-mail atau 

mengirimkan kata-kata tertulis. 

2) Pengirim memilih kode-kode atau sandi-sandi yang tepat untuk 

pesan yang akan disampaikan. Kode-kode itu terdiri atas bahasa, 

kata-kata dan bahasa tubuh yang tepat penerima. 

3) Penerima menyandi-balik untuk bisa memahami dan menafsirkan 

pesan yang disampaikan pengirim. 

Jadi, jika dikaitkan dengan kemampuan komuniksai matematis 

siswa, maka kemampuan siswa dalam mengekspresikan pesan 

(gagasan-gagsan, ide-ide dan pemahamannya tentang konsep 

matematika) yang mereka pelajari dalam komunikasi diperlukannya 

kode-kode verbal dan nonverbal, karena dalam berkomunikasi bahasa 

tubuh sangat berperan penting dalam menyampaikan suatu informasi, 

                                                             
5
Yosal Iriantara & Usep Syaripudin, Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 2013), h.12-13 
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keterangan yang jelas untuk menyelesaikan masalah matematika, tujuan 

yang ingim dicapai, dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai 

tujuan agar penyelesaian masalah berjalan dengan baik sesuai yang 

diharapkan. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komunikasi Matematis 

Faktor yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi 

matematis antara lain yaitu :
6
 

1) Pengetahuan prasyarat (Prior Knowledge) 

Pengetahuan prasyarat merupakan pengetahuan yang telah dimiliki 

siswa sebagai akibat proses belajar sebelumnya. Hasil belajar siswa 

tentu saja bervariasi sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. 

2) Kemampuan membaca, diskusi, menulis 

Mencakup komunikasi matematika, kemampuan membaca, diskusi 

dan menulis dapat membantu siswa memperjelas pemikiran dan 

dapat mempertajam pemahaman. 

3) Pemahaman matematika (Mathematical Knowledge)  

Pemahaman matematika adalah tingkat atau level pengetahuan 

siswa tentang konsep, prinsip, algoritma dan kemahiran siswa 

menggunakan strategi penyelesaian terhadap soal atau masalah 

yang disajikan.  

 

d. Indikator Komunikasi Matematis 

Berkaitan dengan indikator kemampuan komunikasi matematis 

menurut Cai, Lane dan Jakobcsin yang meliputi:
7
 

1) Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, 

tulisan, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya 

secara visual. 

2) Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi 

ide-ide matematis secara tertulis, maupun dalam bentuk visual 

lainnya. 

                                                             
6
 Bansu I. Ansari, Komunikasi Matematik Strategi Berfikir dan Manajemen belajar: 

Konsep dan Aplikasi, (Banda Aceh:  PENA, 2016), h. 33 
7
 Jinfa Cai, dkk, “Assessing Students’ Mathematical Communication”, h. 238 
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3) Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi 

matematika dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, 

menggambarkan hubungan-hubungan dengan model-model situasi. 

 

Jadi indikator kemampuan komunikasi matematis yang peneliti 

gunakan yaitu:
8
 

a. Menjelaskan ide atau situasi dari suatu gambar atau grafik dengan 

kata-kata sendiri dalam bentuk tulisan (menulis). 

b. Menyatakan suatu situasi dengan gambar atau grafik 

(menggambar). 

c. Menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk model matematika 

(ekspresi matematis). 

 

Berdasarkan penjelasan indikator kemampuan komunikasi 

matematis yang telah dibahas, siswa dikatakan telah memiliki 

kemampuan komunikasi matematis yang bagus jika memenuhi 

indikator kemampuan komunikasi matematis. 

Pemberian skor kemampuan komunikasi matematis siswa 

dapat diukur sesuai dengan bobot permasalahan dan kriteria jawaban 

yang diinginkan oleh guru. Berikut ini merupakan pedoman penskoran 

kemampuan komunikasi matematis siswa:
9
 

 

 

 

 

                                                             
8
 Nurahman, “Pembelajaran Kooperatif Tipe Team-Accelerated Instruction (TAI) untuk 

Meningkatkan Kemampuan Penalaran dan Komunikasi Matematis Siswa SMP”, Pasundan 

Journal of Mathematics Education, Vol. 1, h. 107 
9
Rayi Siti Fitriani, MPd, Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD terhadap 

Kemampuan Pemahaman dan Komunikasi Matematis Siska Sekolah Dasar, dalam Didaktik : 

Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, ISSN : 24775673 , Volume I Nomor 1,(Subang: STKIP,  

Desember 2015), hlm. 134. 
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TABEL II.1 

PEDOMAN PENSKORAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

MATEMATIS 

Skor Menulis Menggambar Ekspresi Matematis 

0 Tidak ada jawaban 

1 

Hanya sedikit 

menuliskan 

penjelasan dan belum 

benar. 

Hanya sedikit dari 

gambar, diagram, 

atau tabel yang 

benar.  

Hanya sedikit dari 

model matematika 

yang benar. 

2 

Penjelasan secara 

matematis masuk 

akal namun hanya 

sebagian lengkap dan 

benar. 

Melukiskan 

gambar, diagram 

atau tabel namun 

kurang lengkap dan 

benar. 

Membuat model 

matematika dengan 

benar, namun salah 

dalam mendapatkan 

solusi. 

3 

Menjelaskan secara 

matematis, masuk 

akal dan benar, 

meskipun tidak 

tersusun secara logis 

atau terdapat sedikit 

kesalahan bahasa. 

Melukiskan 

gambar, diagram, 

atau tabel secara 

lengkap dan benar. 

Membuat model 

matematika dengan 

benar, kemudian 

melakukan 

perhitungan atau 

mendapatkan solusi 

secara lengkap dan 

benar. 

4 

Penjelasan secara 

matematis, masuk 

akal dan jelas serta 

tersusun secara logis, 

lengkap dan benar. 

  

 Skor Maksimal = 4 Skor Maksimal = 3 Skor Maksimal = 3 

 Sumber: Diadaptasi dari Rayi Siti Fitriani 

 

2. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa atau disingkat LKS pada umumnya dibeli dan 

bukan dibuat sendiri oleh guru. LKS sebenarnya bisa dibuat sendiri oleh 

guru yang bersangkutan. Sehingga, LKS dapat lebih menarik serta lebih 
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kontekstual dengan situasi dan kondisi sekolah ataupun lingkungan sosial 

budaya peserta didik. 

Sebagaimana diungkap dalam Pedoman Umum Pengembangan 

Bahan ajar, LKS adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh siswa.
10

 Menurut Hamdani, LKS merupakan perangkat 

pembelajran sebagai pelengkap atau sarana pendukung pelaksanaan 

rencana pembelajaran.
11

 

Ada beberapa pandangan mengenai LKS yaitu: 

a. LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas 

yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan 

tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh siswa, yang mengacu 

pada kompetensi dasar yang harus dicapai.
12

 

b. LKS adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

penyelidikan atau pemecahan masalah dan membuat sekumpulan 

kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh siswa untuk 

memaksimalkan pemahaman dalam upaya pemebentukan kemampuan  

dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh.
13

 

c. LKS adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan 

oleh siswa.
14

 

                                                             
10

 Andi Prastowo, Panduan Kreatif  Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta: Diva 

Press, 2013), h.203 
11

 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), h.74 
12

 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Jogjakarta: DIVA 

Press, 2011), h. 204 
13

 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, 2010), 

h.222 
14

 Daryanto & Dwicahyono, Pengembangan Perangkat Pembelajaran, (Yogyakarta: 

Gava Media, 2014), h. 175 
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Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa LKS adalah 

suatu bahan ajar cetak yang berupa lembaran-lembaran kertas yang berisi 

materi, ringkasan, petunujuk, dan soal-soal pelaksanaan pembelajaran 

yang berkaitan dengan materi yang harus dikerjakan oleh siswa sebagai 

pedoman untuk mencapai kompentesi dasar. 

 

3. LKS  Berbasis Pendekatan REACT 

a. Pengertian Pendekatan REACT 

Kita ketahui bahwa siswa mempunyai cara belajar yang berbeda-

beda. Ada siswa yang lebih senang membaca, ada yang senang 

berdiskusi dan ada pula yang senang melakukan praktik langsung. 

Menurut Zaini, Munthe dan Aryani untuk dapat membantu siswa 

maksimal dalam belajar, maka kesenangan dalam belajar itu sebisa 

mungkin diperhatikan.
15

 Pendekatan pembelajaran merupakan kegiatan 

yang dipilih yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.
16

 Untuk dapat mengakomodasi 

kebutuhan tersebut digunakan variasi pendekatan pembelajaran yang 

beragam yang melibatkan indera yang banyak. Salah satu pendekatan 

                                                             
15

 Zaini, Munthe dan Aryani, Strategi Pembelajaran Aktif. Yogyakarta: Pustaka Insan 

Madani, 2008, h.15 
16

 Agus Supriyanto, Penguatan Kemampuan Komunikasi Matematis sebagai Landasan 

menumbuhkan Motivasi Belajar Siswandalam Prociding Seminar Nasional Pendiddikan 

Matematika Program Sarjana, Volume 1 (Bandung: STKIP Siliwangi), h. 83 
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yang dapat mengoptimalkan potensi siswa dalam belajar adalah 

pendekatan REACT.
17

 

REACT merupakan akronim dari Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating dan Transferring. Pendekatan REACT ini 

terfokus pada pengajaran dan pembelajaran konteks yang merupakan 

inti dari prinsip konstruktivisme. Pendekatan REACT ini cocok untuk 

diterapkan dalam pelajaran matematika. Oleh karena itu, dalam 

pembelajaran di kelas guru hendaknya menerapkan pendekatan 

REACT ini sebagai salah satu alternatif pendekatan pembelajaran agar 

hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 

Pembelajaran kontekstual yang telah diperkenalkan oleh Center 

of Occupational Research and Development (CORD) di Amerika 

Serikat menjabarkan pembelajaran kontekstual menjadi lima konsep 

bawaan yang disingkat dengan REACT, sebagaimana dijelaskan oleh 

Muslich sebagai berikut: 

1) Relating adalah bentuk belajar dalam konteks kehidupan nyata atau 

pengalaman nyata. Pembelajaran harus digunakan untuk 

menghubungkan situasi sehari-hari dengan informasi baru untuk 

dipahami atau dengan problema untuk dipecahkan.
18

  

                                                             
17

Crawford, L.M, Teaching Contextually: Research, Rationale, and Techniques for 

Improving Student Motivation and Achievement in Mathematics and science, Texas: CCI 

Publishing, INC, 2001, h.6 

18
 Masnur Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008, h.41 
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2) Experiencing adalah belajar dalam konteks eksplorasi, penemuan, 

dan penciptaan. Ini berarti pengetahuan yang diperoleh siswa 

melalui pembelajaran yang mengedepankan proses berpikir kritis 

lewat siklus inquiry.
19

 

3) Applying adalah belajar dalam bentuk penerapan hasil belajar ke 

dalam penggunaan dan kebutuhan praktis. Dalam praktiknya, siswa 

menerapkan konsep dan informasi ke dalam kebutuhan kehidupan 

mendatang yang dibayangkan.
20

 

4) Cooperating adalah belajar dalam bentuk berbagi informasi dan 

pengalaman, saling merespon, dan saling berkomunikasi. Bentuk 

belajar ini tidak hanya membantu siswa belajar tentang materi, 

tetapi juga konsisten dengan penekanan belajar kontekstual dalam 

kehidupan nyata. Dalam kehidupan yang nyata siswa akan menjadi 

warga yang hidup berdampingan dan berkomunikasi dengan warga 

lain.
21

 

5) Transferring adalah kegiatan belajar dalam bentuk memanfaatkan 

pengetahuan dan pengalaman berdasarkan konteks baru untuk 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar yang baru.
22

 

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

pendekatan REACT dalam pembelajaran akan diperoleh beberapa 

manfaat bagi siswa, dan manfaat tersebut sekaligus menjadi ciri-ciri 

                                                             
19

 Ibid., h.41 
20

 Ibid., h.41-42 
21

 Ibid., h.42 
22

 Loc.cit. 
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dari  pembelajaran dengan pendekatan REACT  yang membedakan 

dengan pendekatan yang lainnya. Manfaat pembelajaran dengan 

pendekatan  REACT  diantaranya: 

1) Dapat memperdalam pemahaman siswa. Hal ini dikarenakan dalam 

pembelajaran, siswa bukan hanya menerima informasi yang 

disampaikan oleh guru, melainkan siswa diberi keluasan untuk 

menjawab pertanyaan ataupun menyelesaikan permasalahan 

dengan kemampuan atau cara masing-masing, sehingga bisa 

mengaitkan dan mengalami sendiri prosesnya. 

2) Dapat mengembangkan sikap menghargai diri siswa dan orang 

lain. Karena dalam pembelajaran, siswa bekerjasama, melakukan 

aktivitas dan menemukan rumusnya sendiri, maka siswa memiliki 

rasa menghargai diri atau percaya diri sekaligus menghargai orang 

lain. 

3) Dapat mengembangkan sikap kebersamaan dan rasa saling 

memiliki. Belajar dengan bekerja sama akan melahirkan 

komunikasi sesama siswa dalam aktivitas dan tanggung jawab, 

sehingga dapat menciptakan sikap kebersamaan dan rasa memiliki. 

4) Dapat mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Belajar 

dengan mengalami (Experiencing) dituntut suatu keterampilam 

dari siswa untuk memanipulasi benda konkrit. Kegiatan tersebut 

merupakan bekal untuk mengembangkan keterampilan masa 

depan. 
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5) Akan terbentuk sikap mencintai lingkungan. Pembelajaran dengan 

pendekatan REACT lebih memfokuskan siswa untuk 

memperhatikan keadaan lingkungan dan peristiwa dalam 

kehidupan sehari-hari, kemudian dikaitkan dengan informasi baru 

dalam matematika.  

 

b. Pengertian LKS Berbasis Pendekatan REACT 

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah lembaran-lembaran berisi 

tugas yang harus dikerjakan oleh siswa yang di dalamnya berisi 

petunjuk atau langkah-langkah untuk mengerjakan suatu tugas. LKS 

berbasis pendekatan REACT ini menuntun siswa belajar mengaitkan 

materi dengan kehidupan nyata dan pengalaman nyata, memberikan 

fasilitas siswa untuk menemukan permasalahan komunikasi matematis 

dalam kegiatan pembelajaran serta membentuk suatu kelompok kecil 

untuk bekerja sama saling bertukar ide, menerapkan konsep yang telah 

diperoleh melalui latihan soal dan mengaplikasikan pemahaman yang 

telah diperoleh dengan yang sudah dipelajari. 

Menurut Laelasari pendekatan REACT (Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating, Transfering) dikembangkan mengacu pada 

paham kontruktivisme karena pembelajaran dengan pendekatan ini 

menuntut siswa untuk terlibat dalam berbagai aktivitas yang terus 

menerus, berpikir dan menjelaskan penalaran mereka, mengetahui 
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berbagai hubungan antara tema-tema dan konsep-konsep.
23

 

Berdasarkan konsep pembelajaran melalui pendekatan REACT 

(Relating,Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering) dapat 

dikembangkan suatu produk bahan ajar yang sesuai dengan kelima 

tahapan tersebut guna membantu guru dan siswa selama proses belajar 

mengajar. 

LKS matematika berbasis pendekatan REACT adalah LKS yang 

dikembangkan mencakup lima unsur yaitu R dari relating 

(mengaitkan), E dari experiencing (mengalami), A dari applying 

(menerapkan), C dari cooperating (bekerjasama) dan T dari 

transferring (mentransfer). Kelima tahapan tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Relating (mengaitkan) adalah belajar dalam konteks pengalaman 

kehidupan nyata atau pengetahuan yang sebelumnya. 

LKS berbasis pendekatan REACT ini memberikan 

pertanyaaan kepada siswa untuk menyebutkan contoh kegiatan 

sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. 

Selain itu juga memuat pertanyaan tentang materi sebelumnya 

yang pernah mereka pelajari untuk dihubungkan dengan materi 

yang akan dipelajari. 

2. Experiencing (mengalami) merupakan pendekatan belajar melalui 

eksplorasi, penemuan, dan penciptaan. Berbagai pengalaman 

                                                             
23

 Tria Restu Intani, Pengembangan LKS Berbasis REACT untuk Meningkatkan 

Kemampuan Memecahkan Masalah Siswa Kelas VII Smp, Skripsi UNS, 2015, h.18 
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dalam kelas dapat mencakup penggunaan kegiatan manipulatif, dan 

aktifitas komunikasi matematis. 

3. Applying (menerapkan) adalah belajar dengan menempatkan 

konsep-konsep untuk digunakan dengan memberikan latihan 

latihan yang realistik dan relevan. 

LKS berbasis pendekatan REACT ini juga mengajak siswa 

untuk menerapkan materi yang telah dipelajari dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4. Cooperating (bekerjasama) adalah belajar dalam konteks sharing, 

merespon, dan berkomunikasi dengan pembelajar lainnya. 

Dalam LKS berbasis pendekatan REACT ini, kegiatan 

cooperating (bekerjasama) dilakukan saat siswa melakukan 

pembelajaran secara berkelompok. 

5. Transferring (mentransfer) adalah belajar dengan menggunakan 

pengetahuan dalam konteks yang baru. 

Pada tahap ini, siswa diminta menggunakan 

pengetahuannya untuk mengerjakan soal-soal yang ada dalam 

LKS. Soal-soal uraian yang disajikan merupakan soal yang 

membutuhkan pemahaman dari berbagai konsep. 

Pengembangan LKS berbasis pendekatan REACT diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa melaui 

kegiatan berkelompok. Dengan bekerja secara kelompok siswa saling 
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bertukar pikiran sehingga dapat menyelesaikan permasalahan lebih 

cepat dari pada secara mandiri. 

Selain itu LKS berbasis pendekatan REACT juga dapat 

meningkatkan aktifitas siswa melalui kegiatan berkelompok, serta 

mengembangkan pengetahuan yang dimiliki siswa dengan konteks yang 

baru. Menurut Hilyana dengan pengalaman langsung dalam penemuan 

ilmu pengetahuan, siswa akan mampu mengembangkan suatu 

pemahaman tentang sifat alami ilmu pengetahuan.
24

 Hal ini sesuai 

dengan pendapat Suparno bahwa sangat penting artinya suatu interaksi 

sosial dengan orang lain yang mempunyai pengetahuan lebih baik.
25

 

 

c. Komponen LKS Berbasis Pendekatan REACT 

LKS yang berbasis pendekatan REACT ini memiliki komponen-

komponen sesuai dengan tahapan atau aspek pendekatan tersebut, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Tahap pertama adalah Relating (menghubungkan) 

Guru dikatakan menggunakan pendekatan menghubungkan 

ketika siswa mengaitkan konsep baru dengan sesuatu yang tidak 

asing bagi siswa. Guru membantu menghubungkan apa yang telah 

diketahui oleh siswa dengan informasi yang baru. 

                                                             
24

 Ibid. 
25

 Gunyati, I Nengah Parta, dan Makbul Muksar,  Pengembangan Lembar Kerja Siswa 

Bercirikan REACT,  Mahasiswa S2 Matematika Universitas Negeri Malang, Dosen Matematika 

Universitas Negeri Malang, Dosen Matematika Universitas Negeri Malang, Juni 2013, h.814 
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Guru yang memulai pembelajaran dengan pendekatan 

relating harus selalu mengawali pembelajaran dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang dapat di jawab oleh hampir semua 

siswa dari pengalaman hidupnya diluar kelas. Jadi, pertanyaan 

yang diajukan selalu dalam fenomena-fenomena yang menarik dan 

sudah tidak asing lagi bagi siswa, bukan menyampaikan sesuatu 

yang abstrak atau fenomena yang berada di luar jangkauan 

persepsi, pemahaman dan pengetahuan para siswa. 

2) Tahap kedua  adalah Experiencing (mengalami) 

Pendekatan experiencing ini untuk merangsang dan 

memelihara daya ingat siswa dalam belajar matematika. Dalam hal 

ini guru menciptakan situasi yang dapat membantu siswa untuk 

membangun konsep baru yang sesuai dengan materi  yang sedang 

dipelajari melalui eksplorasi, penemuan, dan penciptaan. Dalam 

mengaplikasikan pendekatan experiencing, guru memerlukan 

ketelitian, kolaborasi dan kecermatan dalam menyajikan materi-

materi pembelajaran. 

3) Tahap ketiga adalah applying (menerapkan) 

Dalam pendekatan applying ini siswa belajar untuk 

menerapkan konsep-konsep ketika mereka melakukan aktivitas 

pemecahan masalah. Agar konsep-konsep serta pemahaman siswa 

menjadi lebih mendalam, guru harus mampu memotivasi siswa 
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untuk memahami konsep-konsep yang diberikan dengan latihan-

latihan yang lebih realistis dan relevan dengan kehidupan nyata. 

4) Tahap keempat adalah cooperating (bekerja sama) 

Siswa yang melakukan aktivitas belajar secara individual 

kadang-kadang tidak mampu menunjukkan perkembangan yang 

signifikan dalam menyelesaikan masalah. Belajar dalam kelompok 

kecil dapat membuat siswa lebih mampu menghadapi latihan-

latihan yang sulit. Mereka lebih mampu menjelaskan apa yang 

mereka sudah pahami kepada teman-teman satu kelompok. 

5) Tahap kelima adalah transferring (mentransfer) 

Pembelajaran diarahkan untuk menganalisis dan 

memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari 

dengan menerapkan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Disini 

guru dituntut untuk merancang tugas-tugas untuk mencapai sesuatu 

yang baru dan beranekaragam sehingga tujuan-tujuan, minat, 

motivasi, keterlibatan dan penguasaan siswa terhadap pelajaran 

matematika dapat meningkat. 

Guru juga berperan sebagai motivator dalam mentransfer 

gagasan-gagasan matematika dari satu konteks ke konteks lain. 

Dengan demikian rasa bermakna yang timbul dalam pembelajaran 

dengan pendekatan ini dapat melibatkan emosi siswa. 
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d. Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan REACT 

Menurut  Nadhirin,  pendekatan  REACT memiliki keunggulan 

dan kekurangan sebagai berikut: 

1) Kelebihan 

a) Memperdalam pemahaman siswa. 

b) Pada pendekatan REACT siswa dilatih memiliki kemampuan 

mengaitkan (relating) dan menerapkan (apllying). Kemampuan 

ini sangat berguna ketika siswa memecahkan masalah, khususnya 

masalah yang tidak rutin atau masalah kompleks. Dengan 

demikian pembelajaran dengan pendekatan REACT merupakan 

salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam rangka 

peningkatan kemampuan matematik siswa khususnya peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis.26 

c) Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil. Artinya siswa 

dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman 

belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat 

penting, sebab kemampuan mengkorelasikan materi yang 

ditemukan dengan kehidupan nyata dapat bermanfaat bagi 

siswa. Bukan hanya materi itu akan berfungsi secara 

fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam 

erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah 

dilupakan. 
                                                             

26
 Purwosusilo, Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan Pemecahan Masalah 

Matematik Siswa SMK Melalui Strategi Pembelajaran REACT  (Studi Eksperimen Di SMK Negeri 

52 Jakarta), Jurnal Pendidikan dan Keguruan Vol. 1 No. 2, 2014,  ISSN : 2356-3915 artikel 4, 

hal.34-35 
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d) Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan 

penguatan konsep kepada siswa. 

2) Kelemahan 

a) Guru lebih intensif dalam membimbing. Karena dalam 

pembelajaran dengan pendekatan REACT guru tidak lagi 

berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola 

kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk 

menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi 

siswa. Siswa dipandang sebagai individu yang sedang 

berkembang. Kemampuan belajar seseorang akan dipengaruhi 

oleh tingkat perkembangan dan keluasan pengalaman yang 

dimilikinya. Dengan demikian, peran guru bukanlah sebagai 

instruktur atau penguasa yang memaksa kehendak melainkan 

guru adalah pembimbing siswa agar mereka dapat belajar 

sesuai dengan tahap perkembangannya. 

b) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan 

atau menerapkan sendiri ide–ide dan mengajak siswa agar 

dengan sadar menggunakan strategi–strategi mereka sendiri 

untuk belajar. Namun dalam konteks ini tentunya guru harus 

memberikan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap 

siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang 

diterapkan semula. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan dengan 

adanya pendekatan REACT kemampuan siswa untuk berpikir 

matematika dapat berkembang secara maksimal dan pada saat yang 

sama kegiatan-kegiatan kreatif dari pembelajaran dengan pendekatan 

REACT dapat membuat siswa termotivasi untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan karena terdapat berbagai pendekatan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Masalah yang dibuat harus dapat mendorong siswa berpikir 

dalam berbagai pandangan yang berbeda, sehingga masalah tersebut 

kaya akan konsep-konsep matematika yang dapat dipecahkan dengan 

berbagai pendekatan yang sesuai untuk siswa berkemampuan tinggi 

maupun rendah. 

 

e. Pentingnya LKS bagi Kegiatan Pembelajaran 

Pentingnya LKS bagi kegiatan pembelajaran tidak lepas dari 

pengkajian  tentang fungsi, tujuan, dan keunggulan LKS itu sendiri, 

berikut penjelasan dari kajian tersebut: 

1) Fungsi LKS  

Dapat diketahui bahwa LKS memiliki setidaknya empat 

fungsi sebagai berikut:
27

 

a) Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran 

pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik. 

b) Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik 

untuk memahami materi yang diberikan. 

                                                             
27

 Andi Prastowo, Op. Cit., h.205 
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c) Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya akan tugas 

untuk berlatih. 

d) Mempermudah pelaksanaan pengajaran kepada peserta 

didik. 

 

2) Tujuan Penyusunan LKS 

Dalam hal ini, paling tidak ada empat poin yang menjadi 

tujuan penyusunan LKS, yaitu:
28

 

a)  Menyajikan bahan ajar yang mempermudah peserta didik 

untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan. 

b) Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan 

peserta didik terhadap materi yang diberikan. 

c) Melatih kemandirian belajar peserta didik. 

d) Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada 

peserta didik. 

 

f. Unsur-unsur LKS Sebagai Bahan Ajar 

Bahan ajar berupa LKS memiliki enam usur sebagai berikut:
29

 

1) Judul 

2) Petunjuk belajar 

3) Kompetensi dasar atau materi pokok 

4) Informasi pendukung 

5) Tugas atau langkah kerja 

6) Dan penilaian. 

 

Sedangkan dilihat dari formatnya, LKS memuat delapan unsur 

yaitu:
30

 

1) Judul 

2) Kompetensi dasar yang hendak dicapai 

3) Waktu penyelesaian 

4) Peralatan/bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan 

tugas 

5) Informasi singkat 

6) Langkah kerja 

7) Tugas yang harus dilakukan 

                                                             
28

 Ibid., h.206 
29

 Ibid., h.208 
30

 Ibid. 
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8) Dan laporan yang harus dikerjakan. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa dalam 

menyusun LKS guru harus memperhatikan unsur-unsur dan format 

yang harus terdapat di dalam LKS. Tetapi, jika hanya memahami 

unsur-unsur dan format yang ada di dalam LKS saja belum cukup 

untuk membuat sebuah LKS, guru masih membutuhkan pengetahuan 

yang lebih banyak lagi, dan yang terpenting adalah lankah-langkah 

dalam penyusunan sebuah LKS. 

 

g. Langkah-Langkah Aplikatif Membuat LKS 

Adapun langkah-langkah aplikatif dalam membuat LKS sebagai 

berikut:
31

 

1) Melakukan analisis kurikulum 

Analisis kurikulum merupakan langkah pertama dalam 

penyusunan LKS. Langkah ini dimaksudkan untuk menentukan 

materi-materi mana yang memerlukan bahan ajar LKS. 

2) Menyusun peta kebutuhan LKS  

Peta kebutuhan LKS sangat diperlukan untuk mengetahui 

jumlah LKS yang harus ditulis serta melihat sekuensi. Sekuensi 

LKS sangat dibutuhkan dalam menentukan prioritas penulis. 

 

 

 

                                                             
31

 Ibid., h.211 
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3) Menentukan judul-judul LKS  

Judul sebuah LKS ditentukan atas dasar kompetensi-

kompetensi dasar, materi-materi pokok, atau pengalaman belajar 

yang terdapat di dalam kurikulum. 

4) Penulisan LKS 

Untuk penulisan LKS, lankah-langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a) Perumusan Kompetensi Dasar yang Harus Dikuasai 

Untuk merumuskan kompetensi dasar, dapat kita 

lakukan dengan menurunkan rumusannya langsung dari 

kurikulum yang berlaku. 

b) Penentuan Alat Penilaian atau Evaluasi 

Karena pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah 

kompetensi, maka alat penilaian yang cocok dan sesuai adalah 

menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau 

criterion referenced assesment. Evaluasi dapat disusun setelah 

ditentukan kompetensi dasar yang akan dicapai sebelum 

menyusun materi dan lembar kerja atau tugas-tugas yang harus 

dikerjakan olehn siswa. 

c) Penyusunan materi  

Materi LKS sangat tergantung pada kompetensi dasar 

yang akan dicapainya. Materi LKS dapat berupa informasi 
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pendukung, yaitu gambaran umum atau ruang lingkup subtansi 

yang akan dipelajari. 

Materi dapat diambil dari berbagai sumber, seperti buku, 

majalah, internet, jurnal hasil penelitian, dan sebgainya. Supaya 

pemahaman peserta didik terhadap materi lebih kuat, maka 

dapat saja di dalam LKS kita tunjukkan referensi yang 

digunakan agar peserta didik bisa membaca lebih jauh tentang 

materi tersebut. Selain itu, tugas-tugas harus ditulis secara jelas 

guna mengurangi pertanyaan dari peserta didik tentang hal-hal 

yang seharusnya peserta didik dapat melakukannya. 

d) Memperhatikan Struktur LKS 

Struktur LKS terdiri atas 6 komponen, yaitu judul, 

petunjuk belajar (petunuk siswa), kompetensi yang akan 

dicapai, informasi pendudukung, tugas-tugas dan langkah-

langkah kerja serta penilaian. 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tria Restu 

Intani mahasiswa prodi jurusan fisikan Universitas Negeri Semarang, 

dengan judul “Pengembangan LKS Berbasis REACT untuk Meningkatkan 

Kemampuan Memecahkan Masalah Siswa Kelas VII SMP” dan begitu juga 

penelitian yang dilakukan oleh Rohati dengan judul “Pengembangan Bahan 

Ajar Materi Bangun Ruang dengan Menggunakan Strategi Relating, 
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Experiencing, Applying, Cooperating, dan Transferring (REACT) di 

Sekolah Menengah Pertama. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian pengembangan (Research and Development), dengan prosedur 

pengembangan perangkat pembelajaran dalam penelitian ini terdiri dari 3 

tahapan yaitu Self Evaluation, Prototyping (validasi, evaluasi dan revisi), 

Field Test (uji lapangan). 

 Penelitian yang dilakukan tersebut memiliki persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu jenis penelitian berupa 

penelitian dan pengembangan, variabel X berupa pembelajaran berbasis 

REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, and 

Transferring) dan sama-sama menggunakan produk berupa LKS. Lalu 

perbedaannya terletak pada pada variabel Y berupa hasil belajar dan 

keaktifaan siswa. Sedangkan peneliti, dan merancang variabel Y berupa 

Kemampuan Komunikasi dan  menggunakan model analyze, design, 

development, implementation, dan evaluation (ADDIE). Dari keberhasilan 

penelitian Rohati maka peneliti mengambil judul “Pengembangan LKS 

matematika berbasis REACT untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi 

matematis siswa” 

 

C. Kerangka Berpikir 

Keberhasilan kegiatan pembelajaran akan dapat menghasilkan output 

yang berkualitas. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian suatu 

kegiatan pembelajaran antara lain adalah peran guru sebagai pendidik, kondisi 
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siswa, sumber belajar tersedia, bahan ajar yang digunakan, sarana prasarana, 

lingkungan belajar serta sistem yang memadai. 

Dalam pembelajaran matematika diperlukan kemampuan komunikasi 

matematika. Kemampuan komunikasi dalam matematika dapat menolong 

siswa menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran matematika. 

Kemampuan komunikasi matematika juga merupakan tipe belajar paling 

tinggi yang dapat membantu dan mengembangkan keterampilan intelektual 

siswa. 

Pengembangan LKS yang dipadukan dengan pendekatan REACT 

memberikan peluang besar kepada siswa untuk belajar mengaitkan materi 

yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari dan bekerja sama dalam suatu 

kelompok kecil dalam pembelajaran 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kerangka berpikir penelitian 

ini dapat dilihat pada gambar II.1.: 
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Gambar II.1. 

Kerangka Berpikir 

 

Pentingnya Bahan Ajar 

Bahan ajar berupa LKS untuk 

memfasilitasi kemampuan 

komunikasi matematis siswa 

 

Bilangan Pecahan 

Upaya: 

Mengembangkan LKS Berbasis Pendekatan Experiencing, Applying, 

Cooperating dan Transferring (REACT) untuk Memfasilitasi Kemampuan 

Matematis Siswa 

Mengembangkan LKS Berbasis Pendekatan Experiencing, Applying, 

Cooperating dan Transferring (REACT) digunakan dalam Pembelajaran 

Matematika yang Valid dan Praktis, serta Memfasilitasi Kemampuan 

Matematis Siswa 


