
BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Kemampuan Koneksi Matematis

a. Pengertian Kemampuan Koneksi Matematis

Koneksi matematika merupakan salah satu dari lima

kemampuan standar yang harus dimiliki siswa dalam belajar

matematika yang ditetapkan dalam NCTM, yaitu: kemampuan

pemecahan masalah (problem solving), kemampuan penalaran

(reasoning), kemampuan komunikasi (communication), kemampuan

membuat koneksi (connection), kemampuan representasi

(representation).1

Menurut NCTM, koneksi matematika merupakan bagian

penting yang harus mendapatkan penekanan disetiap jenjang

pendidikan. Hal tersebut tertulis dalam NCTM bahwa:

Thinking mathematically involves looking for connections, and
making connections builds mathematical understanding. Without
connections, students must learn and remember too many isolated
concepts and skills. With connections, they can build new
understandings on previous knowledge. The important
mathematical foci in the middle grades rational numbers,
proportionality, and linear relationships are all intimately
connected, so as middle-grades students encounter diverse new
mathematical content, they have many opportunities to use and
make connections.2

1John A. Van De Walle, Matematika Sekolah Dasar dan Menengah, (Jakarta: Erlangga,
2008), h.5.

2Muhammad Daud Siagan, Kemampuan Koneksi Matematis dalam Pembelajaran
Matematika,  ISSN: 2528-4363,  Vol. 2, No. 1, Journal of Mathematics Education and Science,
2016, h. 61.
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Maksud kalimat tersebut adalah program pembelajaran

matematika harus menekankan koneksi untuk mendorong pemahaman

matematika sehingga semua siswa mengenali dan menggunakan

koneksi antara ide-ide matematika yang berbeda, memahami

bagaimana ide-ide matematika membangun satu sama lain untuk

menghasilkan satu kesatuan yang koheren, kenali, gunakan, dan

belajar tentang matematika dalam konteks di luar matematika.

Menurut Ruspiani dalam makalah Utari Sumarmo bahwa

kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan mengaitkan

konsep-konsep matematika baik antar konsep matematika itu sendiri

maupun mengaitkan konsep matematika dengan konsep dalam bidang

lainnya.3 Sehubungan dengan hal tersebut, pembelajaran matematika

memerlukan adanya pene kanan kepada materi yang mengarah adanya

keterkaitan dalam matematika baik dengan matematika itu sendiri

maupun dengan materi lainnya. Matematika tidak diajarkan secara

terpisah antartopik. Masing-masing topik dapat dilibatkan atau terlibat

dengan topik lainnya. Oleh karena itu, pemahaman siswa pada satu

topik akan membantu untuk memahami topik yang lain.

Hal senada juga diungkapkan oleh Jamawi bahwa koneksi

matematis (mathematical connection) didasarkan bahwa matematika

sebagai body of knowlodge yakni ilmu yang terstruktur dan utuh,

yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Selain itu,

3 Utari Sumarmo, dkk, Mengembangkan Kemampuan Penalaran dan Koneksi
Matematik Siswa SMA Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah, Volume 1 Nomor 2,
Tahun 2007, Jurnal Pendidikan, h. 149.
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matematika merupakan ilmu dasar yang digunakan sebagai alat dalam

pengembangan ilmu lainnya serta yang ketiga matematika sebagai

ilmu yang dapat digunakan secara langsung dalam memecahkan

masalah kehidupan manusia.4

Dari paparan teori tersebut, penulis berpendapat bahwa

kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan mengaitkan

konsep-konsep matematika yang tentunya memperluas pengetahuan

siswa terhadap matematika. Kemapuan koneksi matematis juga dapat

diartikan sebagai kemampuan mengkoneksikan antar topik

matematika, disiplin ilmu lain, serta keterkaitan dalam kehidupan

sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran matematika sangat

memerlukan kemampuan koneksi matematis untuk memudahkan

siswa untuk memahami matematika.

b. Indikator Kemampuan Koneksi

Kemampuan koneksi matematis dapat diukur dengan

memperhatikan indikator-indikator kemampuan tersebut. Berikut

merupakan indikator kemampuan koneksi matematika menurut

Kusumah:5

1) Mengenali representasi ekuivalen dari konsep yang sama.

2) Mengenali hubungan prosedur atau proses matematika atau

representasi ke prosedur representasi yang ekuivalen.

3) Menggunakan dan menilai kaitan antartopik matematika.

4 Jarnawi Afgani D, Analisis Kurikulum Matematika, (Jakarta: Universitas
Terbuka, 2011), h.421.

5Ibid.
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4) Menggunakan dan menilai kaitan antar matematika dengan

disiplin ilmu lain.

Mengunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut NCTM mengindikasikan bahwa koneksi yang harus

dimiliki siswa adalah:6

1) Aspek koneksi antar topik matematika.

2) Aspek koneksi dengan disiplin ilmu lain.

3) Aspek koneksi dengan dunia nyata siswa atau koneksi dengan

kehidupan sehari-hari.

Menurut Wahyudin, standar hubungan-hubungan atau koneksi yaitu:7

1) Mengenali dan menggunakan hubungan-hubungan antara

gagasan-gagasan matematis.

2) Memahami bagaimana gagasan-gagasan matematis saling

berhubungan dan saling mendasari satu sama lainnya sehingga

menghasilkan keutuhan yang koheren.

3) Mengenali dan menerapkan matematika di dalam konteks-

konteks di luar matematika.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, terdapat tiga aspek

indikator penilaian kemampuan koneksi matematika yang sama, yaitu

indikator yang dikemukakan oleh NCTM :

6 Rendya Logina Linto, dkk. Kemampuan Koneksi Matematis dan Metode
Pembelajaran Quantum Teaching dengan Peta Pikiran. Vol. 1. No. 1. 2012. Jurnal
Pendidikan Matematika. h. 83.

7 Wahyudin, Pembelajaran & Model-Model Pembelajaran, (Bandung: CV
Ipa Abong, 2008) h. 49-54.
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1) Aspek koneksi antar topik matematika

Pada aspek ini dimaksudkan bahwa dalam penyelesaian

suatu situasi permasalahan matematika, diperlukan

menghubungkan konsep-konsep matematika yang lain. Di

mana masing-masing konsep antar topik matematika saling

berhubungan. Contoh soal koneksi antar topik dalam

matematika adalah sebagai berikut.8

“Tentukan luas bangun pada gambar II. 1berikut !”

F E

G

H D C

A B
Gambar II. 1

Jika panjang AB =14cm, DC = 5cm, ED = 4cm, HD = 6cm dan

EF = FG = AH = 3cm”

2) Aspek koneksi dengan disiplin ilmu lain

Pada aspek ini, konsep matematika dapat dikaitkan

dengan disiplin ilmu lain atau bidang studi lain dalam

penyelesaian suatu masalah matematis. Contoh soal koneksi

dengan disiplin ilmu lain antara lain sebagai berikut.9

“Untuk menemukan jarak tempuh, jika waktu dan

8Ahmad Fauzan, Artikel: Diktat Modul 4 Evaluasi Pembelajaran
(Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang, 2016) [tidak diterbitkan].

9Ibid.
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percepatan diketahui, berlaku ketentuan = . . Tentukan

jarak yang ditempuh suatu kendaraan jika percepatan ( ) =
² dan waktu ( ) = 25 !”

3) Aspek koneksi dengan dunia nyata siswa atau koneksi dengan

kehidupan sehari-hari

Aspek ini menunjukkan bahwa masalah dalam

kehidupan sehari-hari dapat dicari penyelesaiannya dengan

menggunakan konsep matematika yang ada. Contoh soal

koneksi dengan kehidupan sehari-hari adalah sebagai

berikut.10

“Seorang anak dikatakan demam jika suhu badannya 370 C.

Dokter menyarankan agar anak itu diberi obat paracetamol

oleh orang tuanya 3×1 sendok dalam satu hari. Obat itu

diberikan setiap delapan jam dan minum obat pertama pada

jam10.00 WIB. Berapa sendok obat yang sudah diminum

anak pada pukul20.00 keesokan harinya?”

c. Kriteria Skor Kemampuan Koneksi

Berikut merupakan kriteria skor kemampuan koneksi

matematika yang diadaptasi dari Pusat Pengembangan Penataran Guru

Matematika (P4TK) Yogyakarta tahun 2004.11

10Ibid.
11Ibid.
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TABEL II.1
KRITERIA SKOR KEMAMPUAN KONEKSI

Kriteria/Sub Kriteria
Skala

1 2 3 4 Skor

1. Mengenal hubungan     antara
Ide-ide matematika
a. Mampu menjelaskan

hubungan antara ide-ide
matematika

b. Mampu menjelaskan
masing-masing ide
matematika

2.   Memahami  bagaimana  ide-ide
matematis saling berhubungan
a. Mampu  menyimpulkan

bagaimana  ide- ide
matematika saling
berhubungan

b. Mampu    membedakan
masing-masing ide
matematika

3.   Menggunakan    hubungan
antara    ide-ide matematika

Jumlah Skor
Skor Maksimum

Nilai

Adapun rubrik skala penilaian tingkat kemampuan koneksi

matematis siswa antara lain sebagai berikut.12

12Ibid.
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TABEL II.2
RUBRIK SKALA PENILAIAN TINGKAT KEMAMPUAN

KONEKSI

Respon Siswa Skala
Jawaban benar, mengenal hubungan antar ide-ide
matematika, memahami hubungan  ide-ide  matematis  dan
menggunakan  hubungan  antara  ide-ide matematika

4

Jawaban benar, sesuai dengan kriteria tetapi ada sedikit
jawaban yang salah 3

Jawaban benar tetapi tidak sesuai dengan sebagian besar
kriteria 2

Jawaban ada tetapi sama sekali tidak sesuai dengan kriteria 1

Jawaban tidak ada 0

2. Pembelajaran dengan Menggunakan Model REACT

a. Pengertian Model REACT

Model pembelajaran yang digunakan sebagian besar oleh guru,

yang mungkin telah digunakan dengan cukup baik pada masa lalu

tetapi belum tentu cukup baik untuk digunakan pada masa sekarang.

Banyak guru matematika yang menggunakan waktu 40 menit, dengan

kegiatan 15 menit membahas tugas-tugas yang telah lalu, 10 menit

memberi pelajaran baru,  dengan guru sebagai pusat dan sumber

belajar dengan sedikit melibatkan siswa kemudian15 menit terakhir

memberi tugas kepada siswa.

Model ini rutin dilakukan hampir setiap hari dalam

pembelajaran, dengan demikian dapat dikategorikan sebagai

pembelajaran yang membosankan, membahayakan dan merusak

seluruh minat siswa. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan guru
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untuk meramu dan mengolah pembelajaran menjadi suatu proses

pembelajaran yang menarik minat siswa untuk belajar dikelas. Dienes

memandang matematika sebagai pelajaran struktur, klasifikasi

struktur, relasi-relasi antara struktur. Ia percaya bahwa setiap konsep

matematika akan dapat dipahami denga baik oleh siswa apabila

disajikan secara konkret dan beragam13

Pembelajaran dapat ditingkatkan hanya jika guru memiliki

tujuan utama adalah untuk mengembangkan pemahaman dan

penalaran tentang konsep-konsep penting dalam kurikulum. Oleh

karena itu dibutuhkan suatu model pembelajaran yang mampu

membuat siswa termotivasi untuk mengembangkan diri mereka

sendiri, salah satunya adalah dengan mengaitkan pembelajaran dengan

dunia nyata.

Sejalan dengan pandangan di atas untuk menciptakan

pembelajaran matematika menjadi bermakna, maka model REACT

adalah pilihan yang tepat. Model REACT ini merupakan rangkaian

kegiatan siswa dalam mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-

hari, mengalami, menerapkan, kerjasama dan mentransfer

pengetahuan yang telah diperoleh untuk memecahkan permasalahan

dalam kehidupan dunia nyata. Modelini dapat membangkitkan

semangat dan motivasi siswa dalam belajar, konsep-konsep yang

dipelajari akan menjadi lebih bermakna dan lebih menyenangkan.

Setelah konsep dipahami, maka siswa dapat menerapkan pengetahuan

13Noviarni. Perencanaan Pembelajaran Matematika dan Aplikasinya Menjadi
Guru Matematika yang Kreatif dan Inovatif. (Pekanbaru : Benteng Media). 2014. h.69.
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dan informasi yang disajikan dalam konteks pemanfaatan, misalnya

dalam aktivitas menyelesaikan soal-soal, dan dapat juga digunakan

dalam konteks baru atau situasi baru.

b. Langkah-langkah Model REACT

Di dalam pembelajaran dengan model REACT ada lima konsep

yang harus digunakan selama proses belajar. COR (Center For

Research) di Amerika menjabarkan menjadi lima konsep bawahan

yang disingkat REACT, yaitu Relating, Experiencing, Applying,

Cooperating, Transferring.14

1) Relating (mengaitkan)

Relating adalah bentuk belajar dalam konteks kehidupan nyata

atau pengalaman nyata. Pembeljaran harus digunakan untuk

menghubungkan situasi sehari-hari dengan informasi baru untuk

dipahami atau dengan problema untuk dipecahkan.15 Menurut

Crawford proses pembelajaran dimulai dengan mengaitkan konsep-

konsep baru yang akan dipelajari dengan konsep-konsep yang telah

diajarkan, mata pelajaran lain, maupun dengan kehidupan sehari-

hari siswa.16 Oleh karena itu, sangat mendasar guru mengaitkan

materi dengan pengalaman hidup siswa, sehingga mereka

memahami sebagai suatu yang alami dan menyenangkan dan

proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

14Mansur Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual
(Jakarta : Bumi Aksara. 2011),  h.41.

15Ibid. h. 41.
16 Program S1 Pendidikan Sekolah Dasar,  UPP II FIP Uiversitas Negeri Malang,

Wahana Sekolah Dasar Kajian Teori dan Praktik Pendidikan, Malang, h. 90.
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Guru dikatakan menggunakan model relating, ketika siswa

mengaitkan konsep baru dengan sesuatu yang benar-benar sudah

tidak asing lagi bagi siswa. Hal ini dapat dimaknai dengan

mengaitkan apa yang telah diketahui oleh siswa dengan informasi

yang baru.  Sebagai ilustrasi, dalam memulai pembelajaran guru

yang menggunakan model relating harus selalu mengawali dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh

hampir semua siswa dari pengalaman hidupnya di luar 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

diluar jangkauan persepsi, pemahaman dan pengetahuan para

siswa.

Misalnya konsep yang akan kita perkenalkan adalah tentang

persegi panjang dan menghitung kelilingnya, maka guru

mengajukan pertanyaan yang berkaitan dalam kehidupan nyata,

yaitu pernahkah kamu bermain sepakbola? Tahukah kamu

berbentuk apakah lapangan sepak bola itu? Berapa ukurannya? Jika

sekeliling lapangan itu dipagari dengan kawat, berapakah panjang

kawat yang dibutuhkan ?

2) Experiencing (mengalami)

Experiencing adalah  belajar dalam konteks eksplorasi,

penemuan, dan penciptaan. Ini berarti bahwa pengetahuan yang

diperoleh siswa melalui pembelajaran yang mengedepankan proses
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berfikir kritis lewat siklus inquiry.17 Jadi apa yang dialami oleh

siswa di dalam kelas sangat berpengaruh pada pemahaman siswa

dalam menguasai konsep pelajaran yang telah disampaikan oleh

guru .

Menurut Crawford siswa dalam membangun suatu konsep

yang dipelajarinya, akan di dasarkan pada pengalaman-pengalam

yang terjadi didalam kelas.18 Konsep experiencing dapat membantu

siswa untuk membangun konsep baru dengan cara

mengkonsentrasikan pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam

kelas melalui eksplorasi, pencarian dan penemuan. Pengalaman ini

bisa mencakup penggunaan manipulasi, pemecahan masalah dan

aktifitas di laboratorium.

3) Applying (menerapkan)

Konsep applying adalah belajar menekankan pada proses

mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks dan

pemanfaatannya. Pada applying, siswa bisa mengetahui dan

memahami aplikasi dari konsep matematika tersebut dalam

pemecahan masalah di dunia nyata.19 Menurut Crawford aplikasi

atau penerapan Appliying ini merupakan aspek yang cukup penting

setelah siswa dapat memahami konsep yang telah ditemukan,

karena apabila siswa dapat menerapkan atau mengaplikasikan

17Mansur Muslih, Op. Cit., h.41.
18Program S1 Pendidikan Sekolah Dasar, Op. Cit. h. 91.
19Dewi Murni, dkk, Penerapan Strategi REACT dalam Meningkatkan

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Kelas X SMAN 1 Batang Anai, Vol. 3
No. 1. Jurnal Pendidikan Matematika, h. 27.
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kosep yang telah ditemukan atau yang telah dipelajari maka siswa

sudah dapat dikatan paham secara mendalam.20

Menghubungkan dan mengalami merupakan dua konsep untuk

mengembangkan wawasan, makna dan pemahaman. Sedangkan

dalam mengaplikasikan merupakan konsep dalam konteks yang

mengembangkan makna lebih mendalam, yakni alasan untuk

belajar. Untuk memahami konsep applying, guru memberikan

latihan-latihan yang bersifat pemecahan masalah.

4) Cooperating (Bekerjasama)

Konsep cooperating merupakan pembelajaran dalam konteks

yang saling berbagi, merespon, dan berkomunikasi dengan sesama

temannya.21 Dalam pembelajaran ini mereka lebih merasa bebas

dan tidak malu untuk bertanya, mereka juga akan lebih siap

mengutarakan pemahaman konsep mereka kepada temannya.

Menurut Crawford pengalaman bekerja sama tidak hanya

membantu siswa dalam memahami materi, juga konsisten dengan

dunia nyata karena dalam kehidupan yang nyata siswa akan siswa

akan menjadi warga yang akan hidup berdampingan dan

berkomunikasi dengan warga lain.22

Untuk meghindari adanya siswa yang tidak berpartisipasi

dalam aktivitas kelompok, menolak tanggung jawab atas pekerjaan

kelompok, dan kelompok tergantung pada bimbingan guru, maka

20 Program S1 Pendidikan Sekolah Dasar, Op. Cit., h. 91.
21Mansur Muslih, Op. Cit., h. 42.
22 Program S1 Pendidikan Sekolah Dasar, Op. Cit., h. 91.
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guru harus membentuk kelompok-kelompok yang efektif,

memberikan tugas-tugas yang sesuai, menjadi pengamat yang jeli

selama aktifitas kelompok, mendiagnosis berbagai persoalan

dengan cepat, dan menyediakan informasi atau petunjuk yang

diperlukan untuk menjaga semua kelompok terus maju.

5) Transferring (mentransfer)

Transferring merupakan konsep pengajaran, yang kita

defenisikan sebagai menggunakan pengetahuan dalam sebuah

konteks baru atau situasi baru suatu hal yang teratasi/diselesaikan

dalam kelas.23 Sedangkan menurut Crawford Transferring

merupakan pengajaran yang di gambarkan sebagai pengguanaan

pengetahuan dalam konteks atau situasi yang baru, dimana seorang

belum pernah melakukanya didalam kelas.24

Dalam pembelajaran ini guru dituntut merancang tugas-tugas

untuk mencapai sesuatu yang baru dan keanekaragaman, sehingga

tujuan-tujuan minat, motivasi, keterlibatan dan penguasaan siswa

terhadap matematika dapat meningkat.

Pada konsep ini guru juga harus memiliki kemampuan ilmiah

untuk memperkenalkan gagasan-gagasan baru yang dapat

memberikan motivasi terhadap siswa dengan memancing rasa

penasaran atau emosi.

23Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-progresif ,(Jakarta :
RENCANA PRENADA MEDIA GRUP. 2009), h. 109.

24 Program S1 Pendidikan Sekolah Dasar, Op. Cit., h. 92.
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c. Kelebihan Model REACT

Model REACT adalah model pembelajaran yang dikembangkan

untuk dapat membantu mengembangkan pemahaman-pemahaman

siswa yang mendalam terdapat konsep-konsep fundamental yang

didasarkan pada penelitian tentang bagaimana orang-orang belajar

untuk mendapatkan pemahaman dan tentang pengamatan terhadap

bagaimana para guru terbaik mengajar untuk mendapatkan

pemahaman. Model pembelajaran REACT memilki kelebihan sebagai

berikut.25

1) Memperdalam Pemahaman Siswa

Dalam pembelajaran siswa bukan hanya menerima

informasi yang disampaikan oleh guru, melainkan melakukan

aktivitas (Doing Math) untuk menemukan kembali suatu konsep

dengan cara menggunakan atau mengaitkan konsep-konsep dan

pengalaman yang telah di milikinya dan membuat siswa

mengalami sendiri proses pembelajaran, sehingga memperdalam

pemahan siswa.

2) Mengembangkan Sikap Kebersamaan dan Rasa Saling Memilki

Belajar dengan kebersamaan akan melahirkan komunikasi

sesama siswa dalam aktivitas dan tanggung jawab. Karena mereka

harus menyelesaikan permasalahan secara bersama, sehingga

dapat menciptakan rasa kebersamaan dan rasa saling memilki.

25 Program S1 Pendidikan Sekolah Dasar, Op. Cit., h. 92.
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3) Mengembangkan Keterampilan untuk Masa Depan

Belajar dengan mengalami, dituntut suatu keterampilan dari

siwa untuk memanipulasi benda konkrit. Misal, menentukan

jaring-jaring dari bangun ruang, membuatya dan

menggambarkannya. Kegiatan tersebut merupakan bekal untuk

mengembangkan keterampilan untuk masa depan jika siswa

menjadi arsitek.

4) Membentuk Sikap Mencintai Lingkungan

Pembelajaran dengan memperhatikan lingkungan dan

peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, di kaitkan dengan

informasi baru. Oleh karena itu, siswa dengan sendirinya

membentuk sikap mencintai lingkungan.

5) Membuat Belajar Secara Inklusif

Pembelajaran dilaksanakan secara menyeluruh, sempurna

dan menyenangkan.

d. Kekurangan Model REACT

Selain kelebihan dari model REACT, terdapat juga kekurangan

dari model REACT, di antaranya adalah sebagai berikut26:

1) Membutuhkan Waktu yang Lama untuk Siswa

Pembelajaran dengan model REACT akan memmbutuhkan

waktu yang lama bagi siswa dalam melakukan aktivitas belajar,

sehingga sulit untuk mencapai target kurikulum. Untuk mengatasi

26Ibid., h. 92-93.
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hal tersebut perlu waktu seefektif mungkin dan cara-cara yang

lain.

2) Membutuhkan Waktu yang Lama untuk Guru

Pembelajaran dengan model REACT akan membutuhkan

waktu yang lama bagi guru dalam menyiapkan perangkat

pembelajaran dan melakukan aktivitas pembelajaran. Sehingga

kebanyakan guru tidak mau menggunakannya. Di samping itu

guru juga harus memiliki kemampuan yang khusus. Jika guru tetap

ingin menggunakannya guru harus adanya keinginan untuk

melakukan, kreatif, inovatif dan komunikasi dalam pembelajaran

sehingga tidak semua guru dapat melakukan atau menggunakan

model ini.

3. Lembar Kerja Siswa

a. Pengertian Lembar Kerja Siswa

Ada beberapa pandangan mengenai Lembar Kerja Siswa (LKS)

yaitu:

1) LKS merupakan panduan bagi siswa untuk melakukan kegiatan

mendasar untuk memaksimalkan pemahaman sesuai indikator

pencapaian hasil belajar. LKS berisi sekumpulan kegiatanyang

memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperluas

pemahamannya terhadap materi yang dipelajari sesuai dengan

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.27

27Trianto, Op. Cit., h.222.
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2) LKS adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus

dikerjakan oleh siswa.28

3) LKS adalah suatu bahanajar cetak berup alembaran- lembaran

yang disusun secara sistematis berisi materi, ringkasan dan

petunjuk pelaksanaan pembelajaran bertujuan agar dapat

menuntun siswa melakukan kegiatan yang aktif mengacu pada

kompetensi dasar.29

Jadi, dapat disimpulkan bahwa LKS merupakan suatu pedoman

yang telah disusun sedemikian rupa sehingga memberikan kesempatan

kepada siswa untuk memperluas pemahaman materi yang menjadi

tujuan pembelajaran. Pedoman tersebut berisi kegiatan-kegiatan yang

terarah dan aktif dan dapat dijadikan penuntun bagi siswa dalam

melakukan kegiatan pembelajaran.

b. Fungsi LKS

LKS memiliki beberapa fungsi dalam kegiatan pembelajaranya,

yaitu sebagai berikut:30

1) Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik,

namun lebih mengaktifkan siswa.

2) Sebagai bahanajar yang mempermudah siswa untuk memahami

materi yang disampaikan.

3) Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih.

28 Daryanto & Dwicahyono, Pengembangan Perangkat Pembelajaran,
(Yogyakarta: Gaya Media, 2014), h. 175.

29 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Jogjakarta:
Diva Press, 2013), h.204.

30Ibid., h.205.
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4) Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada siswa.

Berdasarkan pemaparan fungsi LKS diatas, maka secara umum

fungsi LKS adalah sebagai media yang berfungsi membantu siswa

untuk meningkatkan pemahamannya terhadap materi melalui urutan

langkah yang telah dirancang sebelumnya dan siswa  dapat

mengekspresikan kemampuannya dalam memecahkan masalah.

c. Tujuan LKS

Terdapat empat poin penting yang menjadi tujuan penyusunan

LKS, yaitu sebagai berikut:31

1) Menyajikan bahan ajar yang memudahkan siswa untuk

memberi interaksi dengan materi yang diberikan.

2) Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan siswa

terhadap materi yang diberikan.

3) Melatih kemandirian belajar siswa.

4) Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada siswa.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan mengenai

tujuan dari penyusunan LKS dalam kegiatan pembelajaran yang secara

umum LKS memperlihatkan kepada siswa apa yang menjadi tujuan

pencapaian pembelajaran. LKS menyajikan urutan langkah-langkah

yang berguna untuk memahami isi materi secara terurut dan mencapai

tujuan pembelajaran yang dimaksud serta meningkatkan pemahaman

diri akan materi pembelajaran.

31Ibid., h.206.
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d. Manfaat LKS

Adapun manfaat penggunaan LKS bagi kegiatan pembelajaran

adalah sebagai berikut :32

1) Mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran.
2) Membantu siswa dalam mengembangkan konsep.
3) Melatih siswa dalam menemukan dan mengembangkan

keterampilan proses.
4) Melatih siswa untuk memecahkan masalah dan berpikir kritis.
5) Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses

pembelajaran.
6) Membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang

dipelajari melalui kegiatan belajar.
7) Membantu siswa menambah informasi tentang konsep yang

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa manfaat LKS lebih banyak

dirasakan untuk siswa. Ini karena siswa merasa terbantu dengan

adanya perangkat pembelajaran LKS. Selain itu, LKS juga dijadikan

sebagai pedoman langkah untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran.

e. Unsur-unsur LKS

Dalam pembuatan LKS, maka terdapat beberapa unsur-unsur

penting agar yang membuat LKS tampak lebih sederhana jika dilihat

dari strukturnya. Adapun unsur-unsur tersebut, yakni:

1) Judul.

2) Petunjuk belajar.

3) Kompetensi dasar atau materi pokok.

4) Informasi pendukung.

5) Tugas atau langkah-langkah kerja, dan

6) Penilaian.

Namun jika dilihat dari segi formatnya, LKS minimal

32Ibid., h.208.
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memenuhi delapan unsur, yaitu judul, kompetensi dasar yang akan

dicapai, waktu penyelesaian, peralatan atau bahan yang

diperlukan untuk menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah

kerja, tugas yang harus dilaksanakan, dan laporan yang harus

dikerjakan.33

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur LKS di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa unsur-unsur pada LKS merupakan aspek

penting yang harus ada dalam menyusun LKS. Ini berguna agar

LKS yang disusun tidak menyalahi aturan dan mudah dimengerti

oleh siswa.

f. Macam-macam LKS

Berdasarkan pemahaman yang dikemukakan oleh Prastowo

terdapat lima macam bentuk LKS, yakni:34

1) LKS yang membantu siswa menemukan suatu konsep.

Jenis LKS ini memuat kegiatan apa yang harus dilakukan

siswa, meliputi kegiatan mengamati dan menganalisis. LKS jenis

ini merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh siswa

yang bertujuan untuk membantu siswa menemukan konsep yang

akan mereka bangun.

2) LKS yang membantu siswa menerapkan dan mengintegrasikan

berbagai konsep yang telah ditemukan.

Jenis LKS ini digunakan setelah siswa berhasil menemukan

konsep. LKS jenis ini bertujuan agar siswa dilatih untuk

33Ibid., h.208.
34Ibid., h.209-211.
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menerapkan konsep yang telah ditemukan dalam kehidupan

sehari-hari.

3) LKS yang berfungsi sebagai penuntun belajar.

LKS jenis ini bertujuan untuk membantu siswa menghapal

dan memahami materi pembelajaran dalam buku.

4) LKS yang berfungsi sebagai penguatan.

LKS jenis ini mengandung penguatan yang bertujuan

membantu siswa menghapal dan memahami isi materi

pembelajaran yang terdapat di dalam buku atau literatur terkait.

5) LKS yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum.

LKS jenis ini mengandung langkah-langkah atau petunjuk

praktikum yang harus dilakukan sebagai kegiatan pembelajaran.

Dalam LKS jenis ini, petunjuk praktikum menjadi salah satu isi

(content) dari LKS.

Dari penjelasan di atas, maka secara umum LKS berkenaan

dengan tahapan langkah-langkah yang dilakukan selama proses

pembelajaran. Hanya saja penggunaan jenis atau macam-macam LKS

disesuaikan dengan sintaks pembelajaran dan tujuan pembelajaran

yang ingin dicapai. Ini menjadi poin penting agar LKS yang dipilih

dapat membantu siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang

bermakna.

g. Mengembangkan LKS agar “Kaya Manfaat”

Untuk membuat sebuah LKS yang kaya manfaat, maka sebuah

LKS harus dirancang terlihat menarik bagi siswa. Sehingga siswa
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merasa senang dan mudah untuk mempelajarinya. Dalam

mengembangkan LKS yang “kaya manfaat” maka perlu

memperhatikan desain pengembangan dan langkah-langkah

pengembangannya.35

1) Menentukan Desain Pengembangan LKS

Seperti halnya bahan ajar yang menggunakan media cetak,

desain LKS pada dasarnya tidak mengenal pembatasan. Batas

yang ada hanyalah imajinasi dari pendidik. Namun ada dua faktor

yang harus diperhatikan pada saat mendesain LKS, yaitu tingkat

kemampuan membaca siswa dan pengetahuan siswa.

Adapun batasan umum yang dapat dijadikan pedoman saat

menentukan desain LKS adalah sebagai berikut:

a) Ukuran

Gunakan ukuran kertas yang dapat mengakomodasi

kebutuhan pembelajaran yang telah ditetapkan. Contohnya,

seorang pendidik menginginkan siswa untuk membuat bagan

alur (sebagai salah satu tujuan pembelajaran yang telah

ditetapkan). Maka, ukuran LKS yang dapat mengakomodasi

hal ini adalah kertas ukuran A4 (kuarto)

b) Kepadatan halaman

Dalam hal ini sebuah LKS yang akan dikembangkan harus

diusahakan agar halaman tidak terlalu dipadati tulisan. Sebab,

halaman yang terlalu padat akan mengakibatkan siswa sulit

35Ibid., h.216-220.
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memfokuskan perhatian.

c) Penomoran

Penomoran materi juga tidak boleh dilupakan dalam

mendesain LKS. Sebab, dengan adanya penomoran bisa

membantu siswa, terutama bagai yang kesulitan untuk

menentukan judul, subjudul, anak subjudul dari materi yang

diberikan dalam LKS.

d) Kejelasan

Di dalam LKS harus dipastikan bahwa materi dan instruksi

yang diberikan dapat dibaca oleh siswa. Karena sesempurna

apapun materi yang telah disiapkan namun jika siswa tidak

mampu membaca LKS dengan jelas maka LKS yang dibuat

tidak akan dapat bermanfaat secara maksimal.

2) Langkah-langkah pengembangan LKS

Menurut Belawati dalam Andi untuk mengembangkan LKS

yang menarik dan dapat digunakan secara maksimal oleh siswa

dalam kegiatan pembelajaran, ada empat langkah yang dapat

ditempuh, yakni penetuan tujuan pembelajaran, pengumpulan

materi, penyusunan elemen atau unsur-unsur, serta pemeriksaan

dan penyempurnaan.36

a) Menentukan tujuan pembelajaran yang akan dibreakdown

dalam LKS

Pada langkah ini hal yang dilakukan yaitu menentukan

36Ibid., h.220-224.
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desain menurut tujuan pembelajaran yang diacu. Perhatikan

variabel ukuran, kepadatan halaman, penomoran, dan

kejelasan.

b) Pengumpulan materi

Dalam langkah pengumpulan materi harus dipastikan

bahwa materi dan tugas yang akan dimaksudkan ke dalam

LKS. Materi dan tugas yang telah ditentukan sejalan dengan

tujuan pembelajaran. Bahkan yang akan dimuat dalam LKS

dapat dikembangkan sendiri atau dapat memanfaatkan materi

yang sudah ada, selain itu dapat pula ditambahkan ilustrasi atau

bagan yang dapat memperjelas penjelasan naratif yang

disajikan.

c) Penyusunan elemen atau unsur-unsur

Pada bagian inilah, saatnya mengintegrasikan desain (hasil

dari langkah pertama) dan tugas (hasil dari langkah kedua).

d) Pemeriksaan dan penyempurnaan

Sebelum memberikan LKS yang telah dibuat atau

dikembangkan kepada siswa, maka perlu melakukan

pengecekan kembali LKS tersebut. Menurut Andi ada empat

variabel yang harus dicermati sebelum LKS dapat dibagikan

kepada siswa, keempat variabel tersebut adalah sebagai

berikut: kesesuaian desain dengan tujuan pembelajaran yang

berangkat dari kompetensi dasar, kesesuaian materi dengan

tujuan pendidikan, kesesuaian elemen atau unsur dengan tujuan
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pembelajaran, dan kejelasan penyampaian.

4. LKS Berbasis Model REACT untuk Memfasilitasi Kemampuan

Koneksi Matematis

LKS merupakan bahan ajar yang harus mencerminkan model yang

akan digunakan dan tujuan atau kompetensi apa yang hendak dicapai.

Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan tersebut adalah

pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual.37 Sehingga

LKS yang dikembangkan menyesuaikan dengan pendekatan kontekstual

yaitu model REACT.

REACT dan koneksi memiliki unsur keserasian. REACT merupakan

model pembelajaran yang bertujuan untuk membelajarkan siswa agar aktif

dalam melakukan proses belajar secara bermakna dan menekankan pada

pemahaman materi agar dapat diterapkan dalam konteks kehidupan nyata.

Sedangkan indikator kemampuan koneksi matematis meliputi aspek

koneksi antar topik matematika, aspek koneksi dengan disiplin ilmu lain

dan aspek koneksi dengan dunia nyata siswa atau koneksi dengan

kehidupan sehari-hari. Bahkan, menurut Yuaniawatika 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.38 Oleh sebab itu, model REACT sejalan  atau

cocok dipadukan sebagai model yang memfasilitasi kemampuan koneksi.

37 Tati, dkk, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Kontekstual Pokok
Bahasan Turunan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang, Vol 3 No 1, Tahun 2009, h.76.

38 Ibid.
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Dari paparan tersebut, maka jelaslah LKS yang dikembangkan

dengan model REACT akan mendorong siswa untuk memuat hubungan

dengan cara mengaitkan antara pengetahuan yang sudah dimilikinya

dengan informasi baru yang penerapannya dalam konteks kehidupan

sehari-hari. LKS yang telah dikembangkan peneliti kali ini memuat materi

himpunan. LKS berisi materi dan latihan-latihan untuk mengasah

kemampuan koneksi matematis sehingga kemampuan ini dapat

terfasilitasi.

B. Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. penelitian yang dilakukan oleh Yuniawatika dalam jurnal Universitas

Bandung pada tahun 2011. Judul penelitiannya adalah “Penerapan

Pembelajaran Matematka dengan Strategi REACT untuk Meningkatkan

Kemampuan Koneksi dan Representasi Matematika Siswa Sekolah

Dasar”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa 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.

2. Tria Restu Intani, dengan judul “Pengembangan LKS Fisika Berbasis

REACT untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa

SMP Kelas VII” menyatakan bahwa LKS Fisika berbasis REACT dapat

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa.
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Perbedaan penelitian relevan tersebut dengan penelitian ini adalah

penelitian Yuaniawatika adalah penelitian eksperimen sedangkan peniliti

melakukan penelitian pengembangan. Sedangkan perbedaan penelitian Tria

Restu Intani terhadap penelitian ini adalah Perbedaan mata pelajaran dan

kemampuan yang diterapkan. Perbedaan selanjutnya adalah lokasi penelitian

dan penggunaan model yang diterapkan dalam proses pembelajaran, pada

penelitian ini model REACT diterapkan kedalam LKS, sedangkan

Yuniawatika menerapkanya menjadii strategi pembelajaran.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian relevan yang telah dilakukan

oleh Yuaniawatika dan Tria Restu Intani, maka penelitian tersebut akan

menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian pengembangan LKS

berbasis model REACT untuk memfasilitasi kemampuan koneksi matematis

siswa.

C. Kerangka Berpikir

Pendidikan akan dikatakan berhasil jika tujuan pendidikan itu tercapai

begitu juga dalam proses pembelajaran, proses pembelajaran dapat dikatakan

berhasil jika siswa mampu memiliki kemampuan-kemampuan yang sesuai

dengan tujuan pembelajaran salah satunya adalah kemampuan koneksi.

Berdasarkan latar belakang yang diperoleh dan kajian tentang LKS serta

pengembangannya menggunakan model REACT, maka dapat dibuat kerangka

pemikiran sebagai berikut.
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Kerangka berpikir dalam penelitian ini:

Gambar II. 2 Kerangka Berpikir
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