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Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum adanya LKS berbasis REACT 

(Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) dan rendahnya 

kemampuan Penalaran matematis siswa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengembangkan bahan ajar berupa lembar kerja siswa berbasis REACT 

yang valid dan praktis serta untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran 

matematis siswa setelah menggunakan Lembar Kerja Siswa berbasis REACT. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Research and Development dengan 

menggunakan model 4D (Define, Design , Develop, Disseminate). Penelitian ini 

dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tambang. Subjek penelitian 

adalah para ahli materi pembelajaran dan ahli teknologi pendidikan yang berasal 

dari dosen dan guru, serta 6 siswa untuk uji kelompok kecil dan 29 siswa untuk uji 

kelompok besar. Objek penelitian ini adalah lembar kerja siswa berbasis REACT. 

Pengambilan data dikumpulkan dengan menggunakan lembar validasi, angket uji 

praktikalitas dan post-test oleh siswa. Angket uji validitas bertujuan untuk 

mengetahui validitas LKS, angket uji praktikalitas bertujuan untuk mengetahui 

praktikalitas LKS dan post-test bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

penalaran matematis siswa setelah menggunakan LKS. Hasil penelitian melalui 

instrumen angket menunjukkan kualitas LKS yang dikembangkan tergolong 

dalam kategori sangat valid (84,75%) dan sangat praktis (78,81% untuk kelompok 

kecil dan 86,03% untuk kelompok besar). Data tersebut menunjukkan bahwa LKS 

yang dikembangkan layak diujicobakan tanpa memerlukan revisi, namun 

mengikuti saran perbaikan dari para ahli dan siswa. Sedangkan kemampuan 

penalaran matematika siswa setelah menggunakan LKS, mendapat predikat 

Tinggi (88,9%). Hal tersebut menunjukkan bahwa Lembar Kerja Siswa berbasis 

REACT ini telah valid, praktis dan dapat memfasilitasi kemampuan penalaran 

matematis siswa. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Riza Fauziah, (2018): Developing Student Workbook REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) 

Based in Facilitating Student Mathematical Reasoning 

Ability at Junior High School 

This research was instigated by student workbook REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) based that was not yet ready, 

and the low of student mathematical reasoning ability.  This research aimed at 

developing a teaching material such a student workbook REACT based that was 

valid and practical, and describing student mathematics reasoning ability after 

using the workbook.  It was a Research and Development with 4-D (Define, 

Design, Develop, Disseminate) model.  This research was administered at State 

Junior High School 3 Tambang.  The subjects were learning material and 

educational technology experts that were from lecturers and teachers, 6 students 

for small group test, and 29 students for large group test.  The object was the 

student workbook REACT based.  Validation sheets, practicality test 

questionnaire, and posttest were used to collect the data.  Validity test 

questionnaire aimed at knowing the validity of the workbook, practicality test 

questionnaire aimed at knowing the practicality of the workbook, and posttest 

aimed at knowing student mathematics reasoning ability after using the 

workbook.  Research findings showed the quality of the workbook developed was 

on very valid category (84.75%), and very practical category (78.81 for small 

group and 86.03% for large group).  The data showed that the workbook 

developed was proper to be tested without any revision, but improvement 

suggestion from experts and students had been considered.  Student mathematics 

reasoning ability after using the workbook was on high predicate (88.9%).  It 

revealed that the workbook was valid, practical, and able to facilitate student 

mathematics reasoning ability. 

Keywords: Student Workbook, REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) Based, Student Mathematical 

Reasoning Ability 
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 ملخص
 
 
 

( : تطوير أوراق العمل لدى التالميذ المستندة إلى االتصال والخبرة والتطبيق 8102ريزا فوزية، )
والتعاون والنقل لتيسير قدرة فهم  الرياضية لدى التالميذ بالمدرسة 

 المتوسطة.
هذا البحث مؤسس على أن أوراق العمل لدى التالميذ ادلستندة إىل االتصال واخلربة والتطبيق  

مل تكن موجودة وعلى أن قدرة فهم  الرياضية لدى التالميذ منخفضة. وأما هدف هذا   والتعاون والنقل
البحث فهو تطوير ادلادة التعليمية من أوراق العمل لدى التالميذ ادلستندة إىل االتصال واخلربة والتطبيق 

ة لدى التالميذ بعد استخدام أوراق والتعاون والنقل الدقيقة والبسيطة، وتوصيف لتيسري قدرة فهم  الرياضي
العمل لدى التالميذ ادلستندة إىل االتصال واخلربة والتطبيق والتعاون والنقل. هذا البحث من نوع البحث 
والتطوير بشكل التحديد والتصميم والتطوير والنشر. ووقع تنفيذ هذا البحث يف ادلدرسة ادلتوسطة 

البحث أصحاب ادلادة التعليمية والتكنولوجية من ادلدرسني واحملاضرين احلكومية الثالثة بتامبانج. أفراد هذا 
تلميذا الختبار كبري. وموضوع هذا البحث أوراق  ?8وستة من التالميذ الختبار صغري مث يأيت بعدهم 

ا العمل لدى التالميذ ادلستندة إىل االتصال واخلربة والتطبيق والتعاون والنقل. واساليب مجع البيانات يف هذ
البحث هي أوراق التحقيق واستبانة االختبار التطبيقية واالختبار البعدي لدى التالميذ. وكانت أوراق 
التحقيق هتدف إىل معرفة حقيقة أوراق العمل لدى التالميذ وأما استبانة االختبار التطبيقية فتهدف إىل 

معرفة قدرة فهم  الرياضية لدى معرفة تطبيق أوراق العمل لدى التالميذ، واالختبار البعدي يهدف إىل 
التالميذ بعد استخدام أوراق العمل لدى التالميذ. دلت نتيجة هذا البحث على أن قيمة تطوير أوراق 

% كما أهنا يف ادلستوى البسيط جدا بقدر ;=،:<العمل لدى التالميذ كانت يف ادلستوى الدقيق بقدر 
ة الكبرية (. البيانات دلت على أن أوراق % للمجموع69،><% ) للمجموعة الصغرية وبقدر 7<،<=

العمل لدى التالميذ صاحلة لالختبار بدون حاجتها إىل اإلصالح إال وهي يف حاجة إىل اإلصالح من قبل 
ادلتعمق فيها والتالميذ. وأما القدرة على فهم الرياضية لدى التالميذ بعد استخدام أوراق العمل فحصلوا 

%. فهذا الواقع يدل على أن أوراق العمل لدى التالميذ بشكل ?،<<على ادلستوى ادلرتفع بقدر 
 التحديد والتصميم والتطوير والنشر دقيقة وبسيطة وميّسرة قدرة فهم الرياضية لدى التالميذ.  

أوراق العمل لدى التالميذ المستندة إلى االتصال والخبرة والتطبيق والتعاون الكلمات األساسية : 
   رياضية لدى التالميذ.والنقل، قدرة فهم ال


