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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang 

memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Hal itu terlihat dalam 

pelaksanaan pendidikan, dimana pelajaran matematika dipelajari mulai dari 

jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah sampai Perguruan 

Tinggi 

Matematika diberikan kepada siswa guna membantu penataan nalar dan 

pembentukan kepribadian, siswa diharapkan terampil menggunakan 

matematika dalam kehidupannya. Pernyataan ini sejalan dengan tujuan 

pembelajaran matematika menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 

2006, antara lain adalah menggunakan penalaran pada pola dan sifat, memiliki 

sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, serta sikap ulet dan 

percaya diri dalam pemecahan masalah
1
  

Pemecahan Masalah merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

pembelajaran khususnya matematika. Karena pemecahan masalah merupakan 

suatu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Pada  dasarnya tujuan 

akhir pembelajaran adalah menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan 

dan keterampilan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam 
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kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini sesuai pendapat Branca, yang 

menegasakan bahwa:
2
 

1. Kemampuan menyelesaikan masalah merupakan tujuan umum   

pengajaran matematika. 

2. Penyelesaian masalah yang meliputi metode, prosedur dan strategi 

merupakan proses inti dan utama dalam kurikulum matematika . 

3. Penyelesaian masalah merupakan kemampuan dasar dalam belajar 

matematika 

 

Langkah utama dalam kemampuan pemecahan masalah adalah siswa 

harus memahami konsep dasar pelajaran matematika bukan menghafal rumus 

atau konsep yang ada. Kramers, dkk, mengatakan secara operasional tahap-

tahap pemecahan masalah matematis yaitu tahap memahami masalah, 

membuat rencana penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan 

memeriksa kembali atau mengecek kembali.
3
 Jika siswa sudah memahami 

konsep dasar dari pembelajaran matematika, maka siswa akan lebih mudah 

dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan matematika 

sehingga dapat memberikan hasil belajar yang optimal sesuai yang 

diharapkan. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah matematis adalah kemampuan untuk mencari solusi atau jalan keluar 

dari permasalahan matematika secara tepat, terarah, dan terdeskripsi 

berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai.  Setiap permasalahan pasti ada 

jalan keluarnya, seperti itulah janji Allah terhadap hamba-Nya yang mau 
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berusaha dan meminta tolong kepada-Nya. Sesuai Firman-Nya dalam surat 

Ar-Rum ayat 5-6:
4
 

  

Artinya: Karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-

Nya. Dan Dialah Maha Perkasa lagi Penyayang.  (Sebagai) janji 

yang sebenarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjiNya, 

tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.  

 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan seorang guru mata pelajaran 

matematika di SMP N 01 Kampar yaitu ibu Hasda Ema, S. Pd, beliau 

mengatakan pembelajaran konvensional yang biasa dilakukan sepertinya 

belum mampu membangkitkan semangat siswa untuk belajar, belum mampu 

mengantarkan siswa sampai ke tingkat pemecahan masalah matematis. Hal ini 

terlihat jelas pada siswa yang sebagian besar mengalami  kesulitan pada saat 

menyelesaikan persoalan yang bentuknya berbeda dengan contoh soal yang 

diberikan oleh guru atau soal tidak rutin.  

Terbukti dari hasil tes yang peneliti berikan kepada siswa kelas VIII J 

yang akan menjadi kelas sampel penelitian saat observasi awal. Peneliti 

memberikan beberapa soal pemecahan masalah dari materi aljabar, yaitu 

materi yang sudah siswa pelajari. Peneliti menemukan bahwa sebagian besar 

siswa mendapatkan nilai yang masih jauh di bawah KKM (Lampiran 

Dokumentasi 1). Hal ini dapat dipengaruhi oleh salah satunya yaitu tidak         
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tersedianya bahan ajar yang mampu membelajarkan siswa secara aktif yang 

dapat memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. 

Menurut National Centre for Competency Based Training dalam Andi 

Prastowo, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di 

kelas.
5
 Adapun bahan ajar yang digunakan di sekolah tersebut berupa buku 

paket matematika dan Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS merupakan bahan ajar 

yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga siswa diharapkan dapat 

mempelajari materi dengan mudah. 

Kenyataannya LKS yang beredar pada umumnya belum mampu 

membangkitkan minat belajar matematika siswa, karena LKS yang beredar di 

sini berupa LKS yang dipasarkan oleh penerbit bukan rancangan guru sendiri. 

Hal ini terbukti dari siswa yang hanya membuka LKS saat diinstruksikan oleh 

guru untuk mengerjakan soal pada LKS. Pada LKS yang akan peneliti 

kembangkan akan disajikan dengan contoh soal yang dekat dengan lingkungan 

siswa, didominasi oleh gambar dan ilustrasi yang menarik dengan berwarna-

warni, sehingga akan menimbulkan rasa penasaran siswa dengan hal-hal yang 

ditemukannya di dalam LKS dan memunculkan minatnya untuk belajar. 

Kriteria LKS yang baik itu apabila isi materi yang disajikan sesuai 

dengan kurikulum yang mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan sesuai 

jenjang pendidikan dan mata pelajaran. Menggunakan kalimat yang jelas,  
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bahasa yang mudah dipahami oleh siswa, dan tidak menimbulkan makna yang 

ambigu. Begitu juga dalam penyajian LKS ini harus dengan penulisan yang 

bagus dan rapi agar mudah dibaca oleh siswa. Dengan demikian LKS akan 

menjadi bahan ajar yang diminati dan layak digunakan dalam proses 

pembelajaran di kelas.  Untuk itu perlu adanya pengembangan LKS sesuai 

dengan kriteria ideal dari suatu bahan ajar LKS.  

Pengembangan LKS merupakan proses penyusunan lembar kerja siswa 

yang meliputi tahap analisis situasi awal, tahap pengembangan rancangan, 

tahap penyusunan produk awal, dan tahap penilaian produk. Dengan adanya 

tahapan-tahapan ini akan dapat membantu guru untuk membuat bahan ajar 

yang baik dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan siswa  berdasarkan hal –

hal yang dekat dengan lingkungan siiswa atau  hal-hal fenomenal yang dialami 

siswa pada saat itu. 

Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) dapat dilakukan dengan 

menggunakan strategi atau model pembelajaran, salah satunya yaitu model 

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

REACT ini merupakan suatu model pembelajaran dengan pendekatan 

kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah suatu pendekatan yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar dan di dalamanya  siswa 

dimungkinkan menerapkan pemahaman serta kemampuan akademik yang 

mereka miliki   dalam   berbagai  variasi   konteks, di   dalam  maupun  di  luar  
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kelas, untuk menyelesaikan permasalahan nyata atau yang disimulasikan, baik 

secara sendiri-sendiri maupun berkelompok.
6
 

 Menurut cord REACT merupakan model pembelajaran kontekstual 

yang terdiri dari Relating (mengaitkan) adalah belajar dalam konteks 

pengalaman kehidupan nyata atau pengetahuan yang sebelumnya. 

Experiencing (mengalami) merupakan strategi belajar dengan belajar melalui 

explorasi, penemuan dan penciptaan. Berbagai pengalaman dalam kelas dapat 

mencakup penggunaan manipulatif, aktivitas pemecahan masalah dan 

laboratorium. Applying (menerapkan) adalah belajar dengan menempatkan 

konsep-konsep untuk digunakan, dengan memberikan latihan-latihan yang 

realistik dan relevan. Cooperating (bekerjasama) adalah belajar dalam konteks 

sharing, merespon dan berkomunikasi dengan para pemelajar lainnya. 

Kemudian Transferring (mentransfer) adalah belajar dengan menggunakan 

pengetahuan dalam konteks baru.
7
 

Pengembangan bahan ajar LKS dengan model REACT ini dirancang 

dan disusun sedemikian rupa untuk lebih menekankan pada aspek pemecahan 

masalah matematis siswa, agar siswa mampu ikut serta atau berpartisipasi 

aktif dalam proses pembelajaran, sehingga kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa meningkat. Tingginya tingkat kemampuan dan ilmu 
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pengetahuan yang dimiliki akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah SWT. 

Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Al-Mujadalah ayat 11:
8
 

 يَْزفَِع هللاُ الَِّذيَن َءاَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت............

Artinya :”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 

derajat...” 

 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti telah melakukan penelitian yang 

berfokus pada pengembangan LKS matematika dengan model REACT yang 

diwujudkan dalam judul Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

dengan Model Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring 

(REACT) untuk Memfasilitasi Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Kampar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka perlu 

pengembangan LKS menggunakan model REACT untuk memfasilitasi 

pemecahan masalah matematis siswa. Oleh karena itu, rumusan masalah 

penelitiannya adalah: 

1. Bagaimana tingkat validitas LKS dengan menggunakan model REACT 

untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa ?  

2. Bagaimana tingkat praktikalitas LKS dengan menggunakan model 

REACT untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa?  

3. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah 

menggunakan LKS dengan model REACT 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan, 

maka perlu pengembangan LKS dengan model REACT untuk memfasilitasi 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Oleh karena itu, tujuan 

penelitiannya adalah: 

1. Mendeskripsikan bagaimana tingkat validitas LKS dengan menggunakan 

model REACT untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa 

2. Mendeskripsikan bagaimana tingkat praktikalitas LKS dengan 

menggunakan model REACT untuk memfasilitasi kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa 

3. Mendeskripsikan bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis 

siswa setelah menggunakan LKS dengan model REACT 

D. Spesifikasi Produk 

Spesifikasi produk yang diharapkan dari pengembangan LKS dengan 

model REACT untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa adalah sebagai berikut: 

1. LKS yang telah dibuat sesuai dengan materi yang siswa pelajari 

2. LKS yang dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran 

3. LKS yang dibuat sesuai level matematika siswa 

4. LKS yang dibuat sesuai model REACT 
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5. LKS yang dibuat berisi soal-soal atau masalah matematika yang memiliki 

kemungkinan banyak cara mengerjakan ataupun banyak jawaban dalam 

mengerjakannya 

6. LKS yang dibuat menggunakan bahasa yang sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) dan dengan kata-kata yang mudah dipahami  

7. LKS yang dibuat berisi contoh soal dan latihan-latihan yang sesuai 

indikator pemecahan masalah.  

E. Pentingnya Pengembangan 

Pembelajaran matematika di sekolah biasanya menggunakan LKS 

sebagai salah satu bahan ajar. Selama ini, LKS yang diberikan dan digunakan 

secara umum dalam pembelajaran matematika di sekolah belum 

mengutamakan tujuan menumbuhkembangkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa. Pengembangan ini dilakukan dengan harapan agar 

diperoleh LKS menggunakan model REACT yang valid dan praktis sehingga 

mampu memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

pembelajaran matematika.  

Pengembangan ini akan membuat siswa berpartisipasi secara aktif, 

kreatif dan mandiri serta siswa dapat meningkatkan kemampuan 

matematisnya yaitu pemecahan masalah. Dengan demikian, tujuan 

pembelajaran yang diinginkan yaitu hasil belajar yang baik dan memuaskan 

akan tercapai. Penggunaan model REACT dapat memfasilitasi kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa ke arah yang lebih baik. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi 

Salah satu bahan ajar yang sering digunakan dalam pembelajaran 

matematika adalah LKS. Sejauh ini, sudah banyak bentuk dan model LKS 

yang beredar dan digunakan di sekolah yang semuanya memiliki tujuan 

yang sama yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa. LKS yang sudah 

ada belum bisa dikategorikan sempurna, maka dari itu tidak menutup 

kemungkinan adanya pengembangan LKS. Maka disini peneliti 

mengembangkan LKS dengan model REACT untuk memfasilitasi 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Dengan kelebihannya 

dari LKS yang sebelumnya ditemukan yaitu menampilkan ilustrasi, 

gambar yang menarik serta berwarna, contoh yang dekat dengan 

kehidupan siswa serta tidak terlalu didominasi dengan tulisan, yang dapat 

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran.  

Peneliti berasumsi LKS dengan model REACT yang dikembangkan 

ini akan membantu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa, mengarahkan siswa melihat makna dalam materi dengan 

konteks dalam pembelajaran. Melalui model pembelajaran ini siswa lebih 

banyak didorong untuk melakukan kegiatan berpikir matematis, 

melakukan proses pemecahan masalah bersama teman kelompok. 

Sementara guru berperan untuk memfasilitasi siswa serta melakukan 

pengawasan secara wajar dengan situasi pembelajaran. 
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Pendekatan pembelajaran model REACT yang digunakan dapat 

membantu guru untuk memecahkan masalah dalam matematika pada 

siswa. Siswa diajak mengaitkan, menemukan sendiri konsep dalam 

pembelajaran dan mentransfer dalam kondisi baru. Karena produk ini 

didesain oleh peneliti sebagai media pembelajaran, sehingga siswa akan 

mudah menemukan cara pemecahan masalah. Oleh karena itu siswa lebih 

mandiri dan kreatif dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan 

dengan pembelajaran. Sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. 

2. Keterbatasan Pengembangan 

Mengingat kekurangan peneliti dalam penelitian pengembangan 

ini, maka peneliti memiliki keterbatasan pengembangan dalam beberapa 

hal, yaitu: 

a. Pengembangan yang dilakukan berupa LKS 

b. Pengembangan LKS untuk siswa SMP kelas VIII 

c. Pengembangan LKS hanya dengan model REACT, tidak 

menggabungkan pendekatan,model dan strategi lainnya. 

G. Definisi Istilah 

Untuk lebih memperjelas dan menghindari kesalahpahaman maka perlu 

di jelaskan istilah-istilah dalam proposal ini. 

1. Penelitian pengembangan adalah metode penelitian untuk 

mengembangkan suatu produk yang telah ada dan menguji keefektifan 

produk tersebut.
9
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2. LKS merupakan media pembelajaran yang digunakan sebagai sumber 

belajar siswa yang dapat membantu dalam proses pembelajaran, yang 

berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas 

pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang mengacu 

pada kompetensi dasar yang harus dicapai.
10

 

3. REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transferring). Strategi ini merupakan strategi pembelajaran dengan 

pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah suatu 

pendekatan yang memungkinkan terjadinya proses belajar dan di 

dalamnya siswa dimungkinkan menerapkan pemahaman serta 

kemampuan akademik siswa dalam berbagai variasi konteks, di dalam 

maupun di luar kelas, untuk menyelesaikan permasalahan nyata atau 

yang disimulasikan, baik secara sendiri-sendiri maupun 

berkelompok.
11 

4. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan 

matematis yang berupa proses menemukan kombinasi aturan-aturan 

yang telah dipelajarinya lebih dahulu yang digunakannya untuk 

memecahkan masalah yang baru.
12
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