
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang seiring berjalannya waktu tidak akan 

terlepas dari ilmu pengetahuan. Pentingnya ilmu pengetahuan untuk 

menghadapi tantangan zaman. Sekolah merupakan tempat terjadinya proses 

belajar mengajar antara siswa dan guru. Salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan kepada siswa di sekolah mulai dari sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama hingga sekolah menengah atas yaitu matematika. 

Ilmu matematika sebagai bagian dari kurikulum pendidikan memiliki 

peranan dalam peningkatan sumber daya manusia. Matematika juga memiliki 

peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan praktis dalam memecahkan 

masalah pada kehidupan sehari-hari, seperti menghitung rata- rata 

penghasilan, menentukan luas tanah, menghitung berat dan masih banyak 

yang lainnya. Belajar matematika tidak hanya memerlukan keterampilan 

menghitung, tetapi juga memerlukan kecakapan untuk berpikir dan beralasan 

secara sistematis untuk menyelasaikan soal-soal baru dan ide-ide baru yang 

akan dihadapi siswa dimasa yang akan datang.
1
 Namun pada intinya pelajaran 

matematika sangat penting bagi siswa yaitu bagaimana menyelesaikan 

permasalahan dikehidupan sehari-hari. 
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Matematika diajarkan karena dapat menumbuhkembangkan 

kemampuan bernalar yaitu berpikir sistematis, logis dan kritis dalam 

mengomunikasikan gagasan atau ide dalam memecahkan masalah.
2 

Dalam 

pembelajaran matematika, siswa diharapkan mampu mengembangkan daya 

nalar yang dimilikinya. Kemampuan penalaran merupakan bagian terpenting 

dalam matematika. Matematika dan penalaran matematika merupakan dua hal 

yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi matematika dipahami melalui 

penalaran dan penalaran dipahami dan dilatihkan melalui belajar materi 

matematika. Dengan kata lain, belajar matematika tidak terlepas dari aktifitas 

bernalar.  

Kemampuan penalaran ini sangat penting dimiliki oleh siswa dalam 

pembelajaran, karena Allah Azza Wa Jalla telah mengabarkan dalam Firman-

Nya pada surah Az-Zumar ayat 9: 

ِينَ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي  ِينَ َيۡعلَُموَن وَ  ٱَّلذ رُ  ٱَّلذ َما َيَتَذكذ ََل َيۡعلَُموَنَۗ إِنذ ... 

ْولُواْ 
ُ
ۡلَبَٰبِ أ

َ
٩ ٱۡۡل  

Artinya : “…Katakanlah: "Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 

orang-orang yang tidak mengetahui?" Sebenarnya hanya orang yang 
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berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.”(Q.S. Az-Zumar : ayat 

9).
3
 

Pada ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa pentingnya kemampuan 

penalaran yang mengutamakan akal dalam proses pembelajaran. Karena akal 

berperan penting dalam menerima informasi maupun pelajaran yang 

diterimanya. 

Pentingnya kemampuan penalaran matematis bagi siswa juga 

tercantum dalam tujuan pembelajaran matematika. Seperti yang ditunjukkan 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) RI Nomor 22 

Tahun 2006, dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran matematika disekolah 

adalah agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut : 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang Pendekatan matematika, menyelesaikan Pendekatan, dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.
 4
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Berdasarkan isi pembelajaran matematika tersebut jelaslah bahwa salah 

satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam 

membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika. 

Rendahnya kemampuan penalaran matematis siswa akan 

mempengaruhi kualitas belajar siswa, yang berdampak pula pada rendahnya 

prestasi belajar siswa di sekolah. Hal ini terlihat dari prestasi siswa dalam 

belajar matematika memberikan hasil yang kurang menggembirakan, yang 

ditunjukkan dengan rendahnya prestasi siswa Indonesia dalam matematika 

yang diungkapkan oleh hasil tes PISA yang dirilis terakhir tahun 2015 yang 

menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 64 dari 72 

negara.
5
Merujuk dari penelitian tersebut, pembelajaran matematika yang 

mengarah kepada meningkatnya kemampuan penalaran matematis sudah 

semestinya diupayakan dan diimplementasikan. 

Rendahnya kemampuan penalaran ini tidak terlepas dari masih 

didominasinya pembelajaran yang terpusat pada guru. Pembelajaran 

matematika sering kali ditafsirkan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan 

guru, ia mengenalkan objek, memberikan beberapa contoh, lalu menanyakan 

beberapa pertanyaan, dan umumnya meminta siswa yang tadinya pasif untuk 

menjadi aktif dengan memulai mengerjakan latihan yang ada dibuku. 

Sehingga kemampuan penalaran siswa tidak muncul dan berkembang.  
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Oleh karena itu, agar pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan 

penalaran siswa maka dibutuhkanlah suatu LKS yang dapat mengasah 

kemampuan tersebut. LKS yang akrab dengan lingkungan siswa dan bukan 

berisi rumus-rumus abstrak semata.  

Berdasarkan hasil observasi penulis selama kegiatan Praktek Pengalaman 

Lapangan (PPL) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Tambang 

bahan ajar yang mendukung dalam proses pembelajaran matematika hanya 

menggunakan buku paket dan LKS yang digunakan oleh guru, sedangkan 

siswa hanya menggunakan LKS yang diperoleh dari membeli di toko buku, 

dimana LKS tersebut hanya berisi ringkasan-ringkasan materi, kemudian 

latihan soal, dan tugas- tugas yang harus dikerjakan siswa yang kerap 

membuat siswa semakin bingung dalam mempelajarinya. Lembar Kerja 

Siswa yang dipakai tersebut belum terprogram sehingga belum memfasilitasi 

kebutuhan siswa, terutama belum mampu memfasilitasi kemampuan 

penalaran matematika, hal ini disebabkan karna LKS tersebut bukanlah ide-

ide yang dituangkan guru dalam proses pembelajaran melainkan hasil tulisan 

dari beberapa tim penyusun dari suatu penerbit yang hanya dapat digunakan 

sebagai pendamping siswa dalam proses belajar mengajar namun tidak dapat 

memfasilitasi kegiatan belajar siswa sepenuhnya. Sebaiknya LKS yang 

digunakan siswa hendaknya berisi aktivitas siswa selama proses belajar di 

kelas yang dapat memicu keaktifan siswa dan dapat memfasilitasi 

kemampuan belajar siswa. 
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Adapun gejala-gejala yang terlihat mengenai rendahnya kemampuan 

penalaran matematika siswa tersebut dimana sebagian besar siswa belum 

mampu menyelesaikan soal matematika apabila di sajikan suatu soal dalam 

bentuk lisan, tertulis maupun gambar. Kemudian siswa belum mampu untuk 

mengajukan suatu dugaan matematika, Sebagian besar siswa tidak bisa 

melakukan manipulasi matematika. Sehingga, apabila dirubah sedikit bentuk 

soalnya siswa kesulitan dalam menyelesaikannya, kemudian Hanya  

beberapa  siswa  saja  yang  mampu menyusun bukti, membuat 

kesimpulan, memberikan alasan terhadap suatu solusi. Selain itu, jika 

diberikan suatu pernyataan hanya sebagian siswa yang bisa menarik 

kesimpulan dari pernyataan tersebut. Kemudian hanya minoritas siswa yang 

mampu memberikan alasan kesahihan atas suatu argumen dan Buku sumber 

belajar siswa masih buku yang bersumber dari penerbit, sehingga kurang 

sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa dan Dan soal-soal yang 

disajikan dalam buku siswa masih bersifat umum, sehingga kurang 

memfasilitasi penalaran matematika.    

Salah satu LKS yang dipandang penulis bisa memfasilitasi kebutuhan 

siswa dari permasalahan tersebut adalah LKS yang berbasis REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring). REACT merupakan 

Salah satu alternatif pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan. Akronim 

REACT menjelaskan bahwa terdapat lima aspek yang merupakan satu 

kesatuan dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu pembelajaran dengan 

menghubungkan materi yang sedang dipelajari dengan konteks pengalaman 
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kehidupan nyata atau pengetahuan yang sebelumnya, pembelajaran yang 

membuat siswa belajar dengan melakukan kegiatan matematika melalui 

eksplorasi, penemuan, dan pencarian, termasuk penggunaan manipulatif, 

aktivitas pemecahan masalah, dan kegiatan eksperimen dalam laboratorium, 

belajar dengan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari untuk 

digunakan, dengan memberikan latihan-latihan yang realistik dan relevan, 

pembelajaran dengan mengondisikan siswa agar bekerjasama, merespon, dan 

berkomunikasi dengan siswa lainnya dan pembelajaran yang mendorong siswa 

belajar menggunakan pengetahuan yang telah dipelajarinya ke dalam konteks 

atau situasi baru yang belum dipelajari di kelas berdasarkan pemahaman. 

LKS berbasis REACT merupakan LKS yang berisi permasalahan-

permasalahan yang harus diselesaikan oleh siswa dan permasalahan tersebut 

erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Melalui LKS berbasis  REACT 

ini proses pembelajaran matematika bukan hanya sekedar memahami konsep-

konsep matematika semata, namun juga mengajak siswa untuk berpikir dan 

bernalar dengan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam LKS.  

Lembar Kerja Siswa dipilih karena umumnya bahan ajar cetak lebih 

mudah untuk dipelajari oleh murid dengan bermacam-macam karakter dan 

cara belajarnya sedangkan pendekatan REACT sangat baik digunakan bagi 

siswa, karena LKS yang berbasis REACT dapat menuntun siswa untuk terlibat 

dalam berbagai aktivitas yang terus-menerus, berpikir dan memaksimalkan 

kemampuan penalaran, mengetahui berbagai hubungan antara tema-tema dan 

konsep- konsep bukan hanya sekedar menghafal dan membaca fakta secara 
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berulang- ulang serta mendengar ceramah dari guru. Dengan demikian, siswa 

memiliki kesempatan untuk membangun sendiri pengetahuan-pengetahuan 

baru berdasarkan  pengetahuan  yang  telah  dimiliki  sebelumnya.  Dalam 

pembelajaran matematika, hal ini dapat menjadikan siswa paham lebih 

mendalam     tentang     konsep     matematika     yang     dipelajari,     mampu 

mengaplikasikan konsep-konsep tersebut, serta dapat meningkatkan 

kemampuan penalaran matematika siswa dalam menyelesaikan masalah- 

masalah yang lebih kompleks. 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti melaksanakan penelitian 

dengan judul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis REACT 

(Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) Untuk 

Memfasilitasi Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Sekolah 

Menengah Pertama Kampar.“ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

perlu pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) untuk memfasilitasi 

kemampuan penalaran matematis siswa. Oleh karena itu masalah penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimana Validitas Lembar Kerja Siswa yang berbasis REACT untuk 

memfasilitasi kemampuan penalaran matematis siswa?  

2. Bagaimana kepraktisan Lembar Kerja Siswa yang berbasis REACT untuk 

memfasilitasi kemampuan penalaran matematis siswa?  
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3. Bagaimana kemampuan penalaran matematis siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menggunakan Lembar Kerja Siswa berbasis REACT? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan validitas LKS berbasis REACT untuk memfasilitasi 

kemampuan penalaran matematis siswa. 

2. Mendeskripsikan kepraktisan LKS berbasis REACT untuk memfasilitasi 

kemampuan penalaran matematis siswa. 

3. Mendeskripsikan kemampuan penalaran matematis siswa setelah 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan LKS berbasis REACT. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat, antara lain sebagai berikut: 

1. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti tentang 

Pendekatan pembelajaran REACT dalam pembelajaran matematika untuk 

meningkatkan kemampuan penalaran matematika siswa. Serta dapat 

menambah pengalaman secara langsung bagaimana penggunaan 

Pendekatan pembelajaran yang baik dan menyenangkan serta dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. 

2. Bagi guru sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan dalam 

memilih Pendekatan pembelajaran yang sesuai dan bervariasi Dan dapat 

mengetahui Pendekatan pembelajaran yang dapat memperbaiki dan 
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meningkatkan pembelajaran di kelas sehingga permasalahan yang dihadapi 

oleh siswa maupun oleh guru dapat dikurangi. 

3. Bagi siswa dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematika siswa 

dan memberikan sikap positif terhadap mata pelajaran matematika. 

4. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan 

untuk penelitian selanjutnya. 

E. Spesifikasi Produk 

Produk dari hasil pengembangan ini adalah sebuah bahan ajar berupa 

Lembar Kerja Siswa berbasis REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) yang meningkatkan kreatifitas serta aktifitas untuk 

memfasilitasi kemampuan penalaran matematis siswa. Bahan ajar ini 

dilengkapi dengan panduan penggunaan, panduan kerja bagi siswa, serta 

langkah-langkah dalam proses pembelajaran.  

Bahan ajar ini juga di desain dengan menggunakan kata-kata yang 

mudah dipahami oleh siswa, bentuk yang menarik dan  simpel. Contoh soal 

yang terdapat didalam bahan ajar ini merupakan contoh soal yang dapat 

memfasilitasi penalaran siswa. 

F. Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan ini dilakukan dengan harapan agar diperoleh 

Pendekatan pembelajaran berbasis REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) yang valid dan praktis, yang dapat memfasilitasi 

kemampuan penalaran matematis siswa. Dimana pembelajaran yang selama 

ini dilakukan disekolah tidak begitu menuntut perkembangan kemampuan 
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penalaran siswa. Siswa cenderung paham materi dan paham konsep semata 

dan pembelajaran ditargetkan pada pencapaian batasan materi bukan 

pengembangan kemampuan siswa. 

Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) ini akan mempermudah 

guru, praktisi pendidikan dan siswa. Karena produk ini didesain dengan 

prinsip-prinsip REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transferring) dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Produk 

penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar di Sekolah Menengah Pertama untuk 

memfasilitasi kemampuan penalaran matematis siswa. 

G. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi 

Asumsi dari penelitian pengembangan ini adalah salah satu bahan 

ajar berupa LKS. Mengingat telah banyak LKS yang telah ada. Bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematika siswa, LKS yang 

sudah ada belumlah dikatakan sempurna, maka dari itu tidak menutup 

kemungkinan adanya pengembangan LKS.  

Maka di sini peneliti mengembangkan LKS berbasis adalah 

REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) 

untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa yang dapat 

berguna dalam proses pembelajaran. Sebab LKS yang dikembangkan ini 

memiliki kelebihan yaitu mengoptimalkan keikutsertaan siswa dalam 
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pembelajaran, sehingga siswa aktif mengikuti pelajaran secara 

keseluruhan dan menguasai materi pelajaran. 

2. Keterbatasan Pengembangan 

Mengingat kekurangan peneliti dalam melakukan penelitian dan 

pengembangan ini, maka peneliti memiliki keterbatasan pengembangan 

LKS berbasis adalah REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) masih terbatas pada suatu hal khusus yaitu :   

a. Pengembangan yang dilakukan hanya berupa Lembar Kerja 

Siswa 

b. Pengembangan LKS matematika hanya untuk memfasilitasi 

kemampuan panalaran 

c. Pengembangan LKS matematika hanya untuk materi kubus 

dan balok 

d. Pengembangan LKS didesain hanya berdasarkan langkah-

langkah berbasis REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring) saja. 

H. Definisi Istilah 

Beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagaiberikut: 

1. Lembar Kerja Siswa merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-

lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk 
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pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik, 

yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai.
6
 

2. REACT adalah suatu Pendekatan pembelajaran yang melibatkan  lima  

komponen,  yaitu  menghubungkan  (Relating), melakukan pencarian dan 

penyelidikan yang dilakukan oleh siswa secara aktif untuk menemukan 

makna konsep yang dipelajari (Experiencing), penerapan  pengertian  

matematika  dalam  penyelesaian  masalah (Applying), memberikan 

kesempatan kepada siswa belajar melalui bekerjasama dan berbagi 

(Cooperating), dan memberikan kesempatan kepada   siswa   melakukan   

transfer   pengetahuan   matematika   dalam penyelesaian matematika 

dan pada bidang aplikasi matematika lainnya (Transferring).
7
 

3. Kemampuan  penalaran   matematis   adalah  kemampuan  siswa untuk 

merumuskan kesimpulan atau pernyataan baru dalam matematika 

berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah 

dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya.
8
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