
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Matematika merupakan mata pelajaran yang dipelajari di setiap jenjang

pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas

(SMA) bahkan perguruan tinggi. Matematika menjadi salah satu pelajaran

yang pokok karena mata pelajaran ini salah satu pelajaran yang masuk dalam

Ujian Nasional (UN). merupakan ilmu yang sistematis sehingga menuntut

orang yang mempelajarinya untuk terus berkembang dengan konsep yang

telah dimilikinya. Pada proses awal matematika terbentuk dari pengalaman

manusia dalam mempermudah aktivitas kehidupan sehari-hari manusia secara

empiris. Perkembangan ini terus berlanjut sampai akhirnya ditemukan suatu

kesimpulan berupa konsep-konsep matematika.1 Dari proses itu terbentuk ilmu

matematika, matematika menjadi dasar untuk disiplin ilmu lainnya sehingga

dengan menguasai ilmu matematika akan mempermudah dalam mempelajari

ilmu lainnya yang sekaligus membuat aktivitas sehari-hari manusia lebih

mudah.

Perkembangan ilmu matematika awalnya hanya sebagai ilmu berhitung.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra’ [17] ayat 12 yang

berbunyi:

ن َوَجعَۡلنَا ٱلَّۡیَل َوٱلنََّھاَر َءایَتَۡیِنۖ فََمَحۡونَآ َءایَةَ  ٱلَّۡیِل َوَجعَۡلنَآ َءایَةَ ٱلنََّھاِر ُمۡبِصَرٗة لِّتَۡبتَغُواْ فَۡضٗال ّمِ
ھُ تَۡفِصیٗال ( ۡلنَٰ نِیَن َوٱۡلِحَساَبۚ َوُكلَّ َشۡيٖء فَصَّ بُِّكۡم َوِلتَۡعلَُمواْ َعدَدَ ٱلّسِ )١٢رَّ

1 Tim MKPBM, Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer. (Bandung: JICA-UPI,
2011), h. 18.
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Artinya : Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran
Kami) kemudian Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan
tanda siang itu terang-benderang, agar kamu (dapat) mencari
karunia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun
dan perhitungan (waktu). Dan segala sesuatu telah Kami terangkan
dengan jelas ( Q.S Al-Isra’ : 12 )2

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa ilmu matematika itu awalnya adalah

ilmu berhitung yang digunakan untuk mengetahui waktu baik jam, hari, bulan

dan tahun. Kemudian ilmu matematika dikembangkan oleh para ilmuwan,

hingga sekarang menjadi lima cabang besar, yaitu Aljabar, Geometri, Kalkulus,

Trigonometri, dan Statistika. Karena sangat pentingnya ilmu matematika ini,

maka matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diikuti oleh

siswa.

Sebagai suatu mata pelajaran yang wajib diikuti oleh siswa tentunya ada

standar kemampuan yang ingin dicapai. Menurut NCTM (National Council of

Teacher of Mathematics) standar proses dalam pembelajaran matematika

yaitu kemampuan pemecahan masalah (problem solving), kemampuan

penalaran (reasoning), kemampuan komunikasi (communication),

kemampuan membuat koneksi (connection), dan kemampuan representasi

(representation).3

Kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan yang sangat

penting karena akan membantu penguasaan konsep yang bermakna dan

membantu menyelesaikan tugas pemecahan masalah melalui keterkaitan antar

2Syaamil Al-Qur’an Terjemahan Tafsir Per Kata. (Bandung: Sygma Publishiing, 2010
cet. pertama), h. 283.

3Rafiq Badjeber dan Siti Fatimah. Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis Siswa
SMP melalui Pembelajaran Inkuiri Model Alberta. Jurnal Pengajaran MIPA, Volume 20,
Nomor 1, April 2015, h. 18.
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konsep matematika dengan konsep dalam disiplin lain. Koneksi atau

keterkaitan tersebut bertujuan untuk membantu permbentukan persepsi siswa,

dengan cara melihat matematika sebagai bagian yang terintegrasi dengan

kehidupan. Jadi, bisa dikatakan bahwa siswa harus mempelajari matematika

melalui pemahaman dan aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman

dan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Sehingga melalui koneksi

matematika, konsep pemikiran dan wawasan siswa terhadap matematika akan

semakin luas, tidak hanya terfokus pada suatu topik tertentu yang sedang

dipelajari.

Pada kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah saat ini, yaitu

kurikulum 2013 yang menerapkan pendekatan saintifik, juga membutuhkan

kemampuan koneksi matematis atau mengaitkan antar konsep, disipliin ilmu

lain dan mengaitkan dengan kehidupan nyata. Kemampuan koneksi

matematis pada kurikulum 2013 dapat dilihat pada langkah-langkah

pendekatan saintifik yang diterapkan pada kurikulum 2013. Menurut Yani

langkah-langkah pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 yaitu mengamati,

menanya, mencoba/mengumpulkan data (informasi), mengasosiasikan atau

mengolah informasi, dan mengomunikasikan.4

Namun kenyataannya, menurut Rendya Regina Linto, Sri Elniati, dan

Yusmet Rizal dalam pembelajaran terlihat siswa masih sulit menghubungkan

materi yang mereka pelajari dengan materi prasyarat yang sudah mereka

4 Suhartati, “Penerapan Pendekatan Saintifik Pada Materi Relasi Dan Fungsi Di Kelas
X Man 3 Banda Aceh”. Jurnal Peluang, Volume  4, Nomor 2, ISSN: 2302-5158. 2016. h. 59-
60.
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kuasai. Konsep-konsep yang dipelajari tidak bertahan lama dalam ingatan

siswa, akibatnya kemampuan koneksi mereka belum optimal. 5

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 20 Februari 2017

dengan dua guru mata pelajaran matematika ditingkat SMP/MTs yaitu Bapak

Faisal dan Ibu Delva yang menyatakan bahwa kesulitan yang dialami sebagian

besar siswa adalah siswa masih kesulitan dalam menghubungkan materi

matematika dalam kehidupan sehari-hari, sebagian siswa masih kesulitan

daam menghubungkan konsep matematika dengan konsep dalam pelajaran

lain. Selain itu, siswa terkadang kurang aktif sehingga guru kesulitan untuk

menggali ide yang ada pada siswa tersebut. Padahal di sekolah guru telah

menggunakan berbagai model pembelajaran untuk menangani berbagai

masalah yang dihadapi siswa tersebut, namun hasilnya belum sesuai dengan

harapan. Disamping menggunakan model pembelajaran guru juga telah

menggunakan bahan ajar untuk mendukung proses pembelajaran.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada beberapa siswa MTs Darul

Hikmah Pekanbaru, siswa menyatakan bahwa LKS yang disediakan sekolah

tidak selalu digunakan oleh guru pada saat proses pembelajaran. Setelah

mereka bertanya kepada salah satu guru mengenai jarangnya LKS

matematika tersebut digunakan, yaitu karena LKS tersebut kurang sesuai

untuk kebutuhan atau pemahaman mereka. Hal ini terlihat dari Cover (sampul

LKS) dengan desaign dan kontraks warna yang kurang menarik. Kemudian

soal-soal yang disajikan terlalu singkat dan sulit dipahami oleh siswa secara

5Rendya Logina Linto, dkk. Kemampuan Koneksi Matematis dan Metode
Pembelajaran Quantum Teaching dengan Peta Pikiran. Vol. 1. No. 1. 2012. Jurnal Pendidikan
Matematika. h. 83.
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mandiri, gambar-gambar pada soal kurang menarik dan tidak ada variasi

warna, materi yang dijelaskan belum mampu membuat siswa dapat

memahaminya secara mandiri, serta contoh yang diberikan masih kurang

lengkap dan jelas sehingga siswa sedikit sulit untuk memahaminya secara

mandiri.

Oleh karena itu, peneliti akan merancang sebuah LKS yang dapat

memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh siswa dan guru. LKS yang

menarik dan bervariasi, LKS yang bisa membimbing siswa untuk belajar

mandiri dengan isi LKS yang mudah dipahami dan dipelajari, serta materi

LKS di ambil dan disesuaikan dari beberapa sumber buku. Berikut adalah

contoh isi LKS kelas VII yang digunakan pada MTs Darul Hikmah

Pekanbaru.

Kemudian juga dari hasil observasi dengan memberikan beberapa soal

koneksi matematis dalam bentuk LKS yang dilakukan oleh penulis pada siswa

kelas VII, yang mana rata-rata nilai hasil  siswa pada soal tersebut adalah 54%
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dan adapun kesimpukan observasi tersebut berdasarkan rata-rata nilai yang

diperoleh siswa adalah lemahnya kemampuan siswa dalam mengaitkan materi

kedalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkan materi baru dengan materi

yang telah berlalu.

Mencermati permasalahan yang dijumpai di sebagian besar SMP/MTs

yang berada di Pekanbaru, maka perlu diadakan pembaharuan dalam

pembelajaran, inovasi atau gerakan didalam pelaksanaannya. Salah satu

model pembelajaran yang mendorong agar siswa dapat menemukan

hubungan antar materi yang dipelajari dan hubungannya dengan situasi

kehidupan nyata adalah melalui pembelajaran dengan menggunakan model

REACT.

REACT merupakan akronim dari Relating, Experiencing, Appliying,

Cooperating and Transferring.6 Model REACT ini terfokus pada pengajaran

dan pembelajaran konteks yang merupakan inti dari prinsip kontruktivisme.

Model REACT ini terdiri dari lima konsep yang sesuai dengan penjabaran dari

REACT tersebut. Dengan lima konsep tersebut, maka siswaakan melakukan

kegiatan belajar seperti mencari, mengolah, menghubungkan dan menemukan

pengalaman belajar yang lebih konkret. Ini berarti proses pembelajaran

merupakan hal penting yang akan dilihat guru sebagai bentuk pencapaian

tujuan pembelajaran. Penerapan model REACT dapat dilihat dari kesimpulan

penelitian yang telah dilakukan oleh Yuniawatika, yaitu Peningkatan

kemampuan koneksi matematik siswa yang mendapat pembelajaran dengan

6Mansur Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual (Jakarta :
Bumi Aksara. 2011),  h.41.
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menggunakan model REACT secara signifikan lebih baik daripada

kemampuan koneksi matematik siswa yang mengikuti pembelajaran dengan

model konvensional ditinjau dari level sekolah (baik dan sedang) dan

Peningkatan kemampuan koneksi matematik siswa yang mendapat

pembelajaran dengan menggunakan model REACT secara signifikan lebih

baik daripada kemampuan koneksi matematik siswa yang mengikuti

pembelajaran dengan Model konvensional.7

Dari hasil penelitian Yuniawatika dengan sampel siswa Sekolah Dasar

(SD) juga merupakan salah satu alasan ketertarikan peneliti untuk mencoba

melakukan penelitian dengan menggunakan model REACT. Kemudian juga

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tria Restu Intani yang mana sampel

penelitiannya adalah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang

memperoleh kesimpulan pengembangan LKS berbasis REACT dapat

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.8 Hasil penelitian tersebut

juga memberikan gambaran untuk peneliti dalam melakukan penelitian yang

menggunakan model REACT terhadap kemampuan koneksi matematis siswa.

Untuk memudahkan kegiatan tersebut, maka guru dapat memfasilitasi

bahan ajar, salah satunya adalah dengan Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS

memuat  kegiatan yang  harus  dilakukan siswa untuk  mencapai indikator

pencapaian hasil belajar. LKS dapat dijadikan pedoman agar siswa dapat

melakukan kegiatan secara aktif dalam pembelajaran dan membantu

7 Yuniawatika. “Penerapan Pembelajaran Matematika dengan Strategi REACT untuk
meningkatkan Kemampuan Koneksi dan Representasi Matematik siswa Sekolah Dasar”. Jurnal
Pendidikan. ISSN  1412-565X, Edisi khusus no. 1, Agustus 2011.h. 117.

8 Tria Restu Intani. Pengembangan LKS Matematika Berbasi REACT untuk Meningkatkan
Kemampuan Memecahkan Masalah Siswa SPM Kelas VII. Semarang. 2015. h. 74.
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mengarahkan siswa untuk mengkonstruk pengetahuan yang telah dipelajari

untuk menyelesaikan suatu persoalan.

Selanjutnya pengembangan LKS disesuaikan dengan model atau

strategi pembelajaran yang dipilih guru. Kemampuan koneksi matematis

siswa yang menggunakan model REACT memperoleh kemampuan koneksi

matematis yang lebih secara signifikan dibanding siswa yang mendapat

pembelajaran konvesional.9 Maka guru dapat memodifikasi atau merancang

LKS matematika yang lama dengan mengubah beberapa komponen yang

ada pada model REACT. Mengingat matematika merupakan mata pelajaran

yang memadu padan dan mengaitkan beberapa konsep yang saling

berhubungan. Untuk itu perlu adanya pengembangan LKS guna mampu

memberikan proses pembelajaran yang berarti dan sesuai dengan ketentuan

kurikulum. Hal ini akan memberikan kesempatan pada siswa untuk

mengkonstruk pengetahuan dengan melakukan kegiatan berpikir yang aktif.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk

melakukan suatu penelitian yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja

Siswa (LKS) Siswa Berbasis Relating, Experiencing, Appliying,

Cooperating and Transferring (REACT) Untuk Memfasilitasi

Kemampuan Koneksi Matematis Siswa MTs di Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka

rumusan masalah penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

9 Ibid.
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1. Bagaimana pengembangan LKS berbasis Relating, Experiencing,

Appliying, Cooperating and Transferring (REACT) untuk memfasilitasi

kemampuan koneksi matematis siswa MTs di Pekanbaru yang valid?

2. Bagaimana pengembangan LKS berbasis Relating, Experiencing,

Appliying, Cooperating and Transferring (REACT) untuk memfasilitasi

kemampuan koneksi matematis siswa MTs di Pekanbaru yang praktis?

3. Bagaimana pengembangan LKS berbasis Relating, Experiencing,

Appliying, Cooperating and Transferring (REACT) untuk memfasilitasi

kemampuan koneksi matematis siswa MTs di Pekanbaru yang efektif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan menghasilkan LKS berbasis Relating,

Experiencing, Appliying, Cooperating and Transferring (REACT) untuk

memfasilitasi kemampuan koneksi matematis siswa MTs di Pekanbaru

yang memenuhi kriteria valid.

2. Mengembangkan dan menghasilkan LKS berbasis Relating,

Experiencing, Appliying, Cooperating and Transferring (REACT) untuk

memfasilitasi kemampuan koneksi matematis siswa MTs di Pekanbaru

yang memenuhi kriteria praktis.

3. Mengembangkan dan menghasilkan LKS berbasis Relating,

Experiencing, Appliying, Cooperating and Transferring (REACT) untuk
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memfasilitasi kemampuan koneksi matematis siswa yang memenuhi

kriteria efektif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan secara teoritis mampu memberikan

kontribusi terhadap pembelajaran matematika terutama bahan ajar yang

digunakan, yaitu LKS berbasis Relating, Experiencing, Appliying,

Cooperating and Transferring (REACT) yang dapat memfasilitasi

kemampuan koneksi matematis siswa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

1) Dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar dalam pembelajar yang

merangsang agar siswa mengkonstruk pengetahuan yang

dimilikinya.

2) Membantu guru dalam mewujudkan pembelajaran matematika

yang berpusat pada siswa.

3) Membantu guru memperoleh bahan ajar yang sesuai dengan

tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa.

b. Bagi Siswa

1) Menjadikan kegiatan pembelajaran menarik.

2) Meningkatkan motivasi dan memfasilitasi kemampuan koneksi

matematis siswa dalam pembelajaran matematika.

3) Memberikan kesempatan siswa untuk belajar mandiri.
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4) Siswa mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap

kompetensi yang harus dikuasainya.

c. Bagi Peneliti

1) Menambah wawasan mengenai wawasan pengembangan LKS

berbasis Relating, Experiencing, Appliying, Cooperating and

Transferring (REACT).

2) Memotivasi untuk penelitan yang lebih mendalam dalam

mengembangan LKS lainnya.

E. Spesifikasi Produk yang Diharapkan

LKS pembelajaran matematika dengan model Relating, Experiencing,

Appliying, Cooperating and Transferring (REACT) memiliki spesifikasi

yaitu pengembangan LKS dirancang sedemikian rupa sehingga penyajiannya

memakai prinsip-prinsip pembelajaran dengan model Relating,

Experiencing, Appliying, Cooperating and Transferring (REACT). LKS

pembelajaran matematika dengan Model Relating, Experiencing, Appliying,

Cooperating and Transferring (REACT) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. LKS disesuaikan dengan kurikulum 2013.

2. LKS mempunyai penampilan dengan kombinasi warna, gambar, dan

tulisan yang menarik.

3. LKS dengan model Relating, Experiencing, Appliying, Cooperating and

Transferring (REACT) disusun sesuai dengan indikator kompetensi.

4. LKS memuat soal dengan rangkaian penyelesaian menggunakan prinsip

model Relating, Experiencing, Appliying, Cooperating and Transferring
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(REACT).

5. Soal-soal pada LKS pembelajaran matematika lebih menekan pada soal

kemampuan koneksi matematis.

F. Pentingnya Pengembangan

Pengembangan ini dilakukan dengan harapan agar memperoleh LKS

berbasis Relating, Experiencing, Appliying, Cooperating and Transferring

(REACT) yang valid, praktis, dan efektif. Di mana pembelajaran yang selama

ini dilakukan di sekolah tidak begitu menuntut perkembangan kemampuan

koneksi matematis siswa. Siswa cenderung paham materi dan paham konsep

semata dan pembelajaran ditargetkan pada pencapaian batasan materi bukan

pengembangan kemampuan siswa.

Pengembangan LKS Relating, Experiencing, Appliying, Cooperating

and Transferring (REACT) ini mempermudah guru, praktisi pendidikan dan

siswa, karena produk ini didesain dengan prinsip-prinsip Relating,

Experiencing, Appliying, Cooperating and Transferring (REACT) dan

menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Produk penelitian ini dapat

dijadikan bahan ajar di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) atau

sederajat untuk memfasilitasi kemampuan koneksi matematis siswa.

G. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan

1. Asumsi

Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan dalam proses belajar-

mengajar adalah LKS. Mengingat banyaknya LKS yang telah ada.
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Namun LKS yang sudah ada belumlah dikatakan sempurna, maka dari

itu tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan LKS. Maka

peneliti mengembangkan LKS berbasis Relating, Experiencing,

Appliying, Cooperating and Transferring (REACT) untuk memfasilitasi

kemampuan koneksi matematis yang dapat berguna dalam proses

pembelajaran. Sebab LKS yang dikembangkan ini memiliki kelebihan

yaitu dengan mengaitkan permasalahan secara nyata dalam kehidupan

sehari-hari, sehingga terciptalah pembelajaran yang bermakna serta

memicu daya koneksi siswa.

2. Keterbatasan

Pengembangan ini masih terbatas pada pengembangan bahan ajar

berbasis REACT yaitu LKS yang berisi materi, kegiatan belajar, contoh-

contoh soaldan soal-soal latihan. Materi pembelajaran yang

dikembangkan difokuskan pada materi siswa sekolah menengah pertama

kelas VII semester ganjil yaitu materi tentang Himpunan. Adapun

keterbatasan lainnya adalah keterbatasan waktu, biaya dan tenaga sehingga

LKS ini tidak dapat disebarkan ke sekolah lain.

H. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Lembar Kerja Siswa (LKS) yakni sebagai panduan bagi siswa untuk

melakukan kegiatan penyelidikan. LKS memuat kegiatan yang harus

dilakukan oleh siswa untuk mencapai indikator pencapaian hasil belajar.
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2. REACT merupakan akronim dari Relating, Experiencing, Appliying,

Cooperating and Transferring. Model REACT ini terfokus pada

pengajaran dan pembelajaran konteks yang merupakan inti dari prinsip

kontruktivisme. Model REACT ini cocok untuk diterapkan dalam

pembelajaran matematika.

3. LKS Relating, Experiencing, Appliying, Cooperating and Transferring

(REACT) dikatakan valid jika pengembangan LKS sesuai prosedur, yang

berdasarkan pada bidang pengetahuannya dan teori pengembangan bahan

ajar dan keterkaitan antar struktur dalam bahan ajar. Semua komponen

harus konsisten satu sama lain.

4. LKS berbasis Relating, Experiencing, Appliying, Cooperating dan

Transferring (REACT) dikatakan praktis jika menurut praktisi, LKS

tersebut dapat diterapkan dengan mudah, dan menurut pengamat

keterlaksanaan pembelajaran di kelas termasuk dalam kategori baik atau

sangat baik.

5. LKS berbasis Relating, Experiencing, Appliying, Cooperating and

Transferring (REACT) dikatakan efektif jika adanya konsistensi yang

berbanding lurus pada ketuntasan darihasil tes belajar.

6. Koneksi matematis merupakan salah satu dari lima kemampuan standar

yang harus dimiliki oleh siswa dalam belajar matematika yang ditetapkan

dalam NCTM dengan indikotor yaitu aspek koneksi antar topik

matematika, Aspek koneksi dengan disiplin ilmu lain, dan aspek koneksi

dengan dunia nyata siswa atau koneksi dengan kehidupan sehari-hari.


