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 BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teoretis 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

a. Pengertian Kemampuan Pemecahan Masalah  

Pemecahan masalah termasuk salah satu kemampuan dasar dalam 

belajar matematika. Berarti secara logisnya setiap siswa mestilah 

memiliki kemampuan dalam memecahkan persoalan dalam 

pembelajaran matematika. Bagaimana caranya siswa mampu 

menyelesaikan persoalan yang mungkin ada di hadapannya jika siswa 

tidak memiliki keterampilan dalam pemecahan masalah. 

Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan 

yang berupa proses menemukan kombinasi aturan-aturan yang telah 

dipelajarinya lebih dahulu yang digunakannya untuk memecahkan 

masalah yang baru.
1
 Pemecahan masalah matematika merupakan 

bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting, karena dalam 

proses pembelajaran maupun penyelesaiannya, siswa dimungkinkan 

memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta 

keterampilan yang sudah dimiliki untuk pemecahan masalah yang 

bersifat tidak rutin. 

                                                             
1
 S. Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar, (Jakarta: Bumi 

Aksara,2011), h. 170 
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Sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum matematika 

sekolah menengah, secara garis besar kemampuan dasar matematika 

tersebut dapat diklasifikasikan dalam lima jenis, yaitu kemampuan:
2
 

1) Mengenal, memahami, dan menerapkan konsep, prosedur, prinsip 

dan ide 

2) Menyelesaikan masalah matematik ( mathematical problem 

solving) 

3) Bernalar matematik (mathemathical reasoning) 

4) Melakukan koneksi matematik (mathematical connection) 

5) Komunikasi matematik (mathematical communication) 

 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang 

tidak mudah dicapai, ada banyak tahapan yang harus dilewati oleh 

siswa seperti kemampuan pemahaman konsep sebagai prasyarat dan 

kemampuan melakukan hubungan antar konsep, dan kesiapan secara 

mental sebelum sampai pada tahap pemecahan masalah. Akan tetapi 

oleh karena kepentingan dan kegunaannya maka kemampuan 

pemecahan masalah ini hendaknya diajarkan kepada siswa pada semua 

tingkatan. 

Suatu persoalan akan terselesaikan jika ada yang mampu 

memecahkan permasalahan yang dihadapi. Yang mampu 

menyelesaikan tentulah yang memiliki kemampuan di bidang 

pemecahan masalah. Baik itu permasalahan dalam kehidupan sehari-

hari, pendidikan, pekerjaan dan khususnya dalam pembelajaran 

matematika siswa. Maka yang memiliki kemampuan pemecahan 

                                                             
2
Utari Sumarmo. Berfikir Disposisi Matematika Serta Pembelajarannya., (Bandung: F 

PMIPA UPI, 2013), h. 4 
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masalah akan mampu menyelesaikannya dengan baik sesuai kebutuhan 

dan waktu yang diberikan. 

Dari sejumlah pengertian pemecahan masalah tersebut, dapat 

dikatakan bahwa pemecahan masalah merupakan usaha nyata dalam 

rangka mencari jalan keluar atau ide berkenaan dengan tujuan yang 

ingin dicapai.   Pemecahan masalah ini adalah suatu proses kompleks 

yang menuntut seseorang untuk mengkoordinasikan pengalaman, 

pengetahuan, pemahaman, dan intuisi dalam rangka memenuhi 

tuntutan dari suatu situasi. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Pemecahan 

Masalah 

Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda disetiap 

bidangnya. Seperti itu juga dalam pemecahan masalah. Oleh karena itu 

individu juga membutuhkan waktu dan situasi yang berbeda untuk 

mampu menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor. Menurut Siswanto terdapat beberapa faktor yang 

dapat memepangaruhi yaitu sebagai berikut:
3
 

1) Pengalaman Awal 

Pengalaman terhadap tugas-tugas menyelesaikan soal-soal cerita 

dan aplikasi akan dapat membantu siswa dalam menyelesaikan 

masalah, namun pengalaman awal ketakutan terhadap matematika 

akan dapat mengahambat siswa dalam pemecahan masalah. 

2) Latar Belakang Matematika 

Kemampuan siswa terhadap konsep-konsep matematika yang 

berbeda-beda tingkatnya dapat memebedakan kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah.  

                                                             
3
Ana Ari Wahyu Suci dan Abdul Haris Rosyidi, Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematika Peserta Didik pada Pembelajaran Problem Posing Berkelompok, jurusan 

Matematika, FMIPA Unesa 
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3) Keinginan dan Motivasi 

Keinginan yang kuat dari dalam diri, seperti menumbuhkan 

keyakinan saya “bisa” maupun eksternal dengan memberikan soal-

soal yang menantang dapat mempengaruhi kemampuan pemecahan 

masalah. 

4) Struktur Masalah 

Struktur masalah yang diberikan kepada siswa seperti format 

secara verbal atau gambar, komplektisitas (tingkat kesulitan soal) 

konteks (latar belakang cerita atau tema) dapat mempengaruhi 

pemecahan masalah siswa. 

 

c. Indikator Pemecahan Masalah  

Arifin mengungkapkan indikator pemecahan masalah yaitu 

kemampuan memahami masalah, kemampuan merencanakan 

pemecahan masalah, kemampuan melakukan pengerjaan atau 

perhitungan dan kemampuan melakukan pemeriksaan atau pengecekan 

kembali.
4
 Indikator pemecahan masalah ini dijelaskan oleh Polya yang 

dikutip oleh Prof. Dr. Utari Sumarmo sebagai berikut: 

1) Kegiatan memahami masalah (understanding the problem) 

Pada langkah pertama ini, pemecah masalah harus dapat 

menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

Beberapa pertanyaan yang mungkin bisa diajukan sebagai acuan 

sebagai berikut:  Apa yang tidak diketahui atau apa yang 

ditanyakan? Data apa yang tersedia?, Bagaimana kondisi soal?, 

Mungkinkah kondisi dinyatakan dalam bentuk  persamaan  atau  

hubungan  lainnya?, Apakah kondisi yang ditanyakan cukup untuk 

mencari yang ditanyakan? Apakah kondisi ini tidak cukup atau 

kondisi itu berlebihan atau kondisi itu saling bertentangan? 

2) Kegiatan merencanakan atau merancang strategi pemecahan 

masalah 

Pada tahap ini pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu 

sebagai acuan seperti: Pernahkah ada soal seperti ini yang serupa 

sebelumnya diselesaikan? Dapatkah pengalaman yang lama 

digunakan dalam masalah yang sekarang? Dapatkah metode lama 

digunakan untuk masalah yang baru? Apakah harus dicari unsur 

                                                             
4
 Kesumawati, Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah, dan Disposisi Matematis 

siswa SMP melalui Pendekatan Matematika Realistik, Bandung: skripsi UPI, 2010), hlm. 38 
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lain? Andaikan masalah baru belum dapat diselesaikan, coba 

pikirkan soal yang serupa dan selesaikan. 

3) Kegiatan melaksanakan perhitungan 

Kegiatan ini meliputi laksanakan rencana strategi pemecahan 

masalah pada butir 2 dan periksalah tiap langkahnya. Periksalah 

bahwa tiap langkah sudah benar? Bagaimana membuktikan bahwa 

langkah yang dipilih sudah benar? 

4) Kegiatan memeriksa kembali kebenaran hasil atau solusi 

Kegiatan ini diidentifikasi dengan bagaimana cara memeriksa 

kebenaran  hasil yang diperoleh? Dapatkah diperiksa 

sanggahannya? Dapatkah jawaban itu dicari dengan cara lain? 

Dapatkah hasil atau cara itu digunakan untuk masalah lain? 

 

d. Langkah-Langkah Pemecahan Masalah  
 

Langkah-langkah pemecahan masalah dalam teori Robert M. 

Gagne yang dikutip oleh Risnawati ada lima langkah, yaitu:
5
 

1) Menyajikan msalah dalam bentuk lebih luas 

2) Menyatakan dalam bentuk operasional (dapat dipecahkan) 

3) Menyusun hipotesis alternatif pemecahan 

4) Mengetes hipotesis untuk memperoleh hasilnya 

5) Mengecek apakah hasilnya benar, memilih pemecahan yang paling 

baik. 

 

Wankat dan Oreovocz mengemukan tahap-tahap strategi 

operasional dalam pemecahan masalah sebagai berikut:
6
 

1) Saya mampu/bisa (I can) : tahap membangkitkan motivasi dan 

membangun/menumbuhkan keyakinan dari siswa 

2) Mendefinisikan (Define) : membuat daftar hal yang diketahui dan 

tidak diketahui, menggunakan gambar grafis untuk memperjelas 

permasalahan. 

3) Mengeksplorasi (Explore) : merangsang siswa untuk mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan dan membimbing untuk menganalissi 

dimensi-dimensi permasalahan yang dihadapi. 

4) Mengerjakan (Do it) : membimbing siswa secara sistematis untuk 

memperkirakan jawaban yang mungkin untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi. 

                                                             
5
 Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika, (Pekanbaru: Suska Press,2008), h.24 

6
 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta: Bumi Aksara 

2010), h.57 
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5) Mengoreksi kembali (Check) : membimbing siswa untuk 

mengecek kembali jawaban yang dibuat, mungkin ada beberapa 

kesalahan yang dilakukan. 

6) Generalisasi (Generalize) : membimbing siswa untuk mengajukan 

pertanyaan: apa yang telah saya pelajari dalam pokok bahasan ini?, 

jika pemecahan masalah masih kurang benar apa yang harus saya 

lakukan?. 

 

Dari pemikiran yang dikemukakan oleh ahli mengenai 

langkah-langkah pemecahan masalah, maka untuk menyelesaikan 

masalah diperlukan kemampuan pemahaman konsep sebagai 

prasyarat dan kemampuan melakukan hubungan antar konsep, dan 

kesiapan secara mental pada siswa. Salah satu sebab siswa tidak 

berhasil dalam belajar matematika selama ini adalah siswa belum 

sampai pada pemahaman relasi (relation understanding), yang 

dapat menjelaskan hubungan antar konsep. Hal itu memberikan 

gambaran kepada kita adanya tantangan yang tidak kecil dalam 

mengajarkan pemecahan masalah matematika. 

e. Karakteristik Soal Kemampuan Pemecahan Masalah 

Karakteristik soal pemecahan masalah sebagaimana yang dikutip 

heris Hendriana dan Utari Sumarmo dari Olkin dan Schoenfeld  dalam 

schoenfeld ed.1994 sebagai berikut:
7 

1) Dapat diakses tanpa bantuan alat hitung, ini berarti masalah yang 

terlibat bukan karena perhitungan yang sulit 

2) Dapat diselesaikan dengan beberapa cara atau bentuk soal yang 

open ended. 

3) Melukiskan ide matematik yang penting (matematika yang 

esensial) 

4) Tidak memuat solusi dan trik 
5) Dapat diperluas dan di generalisasi (untuk memperkaya eksplorasi) 

                                                             
7
Utari Sumarmo. Op. Ci.t,  447 
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f. Rubrik Penskoran Kemampuan Pemecahan Masalah 

Penskoran bertujuan untuk mengukur kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa yang dapat berpedoman pada langkah-

langkah pemecahan masalah yang dapat dilihat dalam Tabel II.1
8
 

TABEL II.1 

PENILAIAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS 

 

Aspek yang 

dinilai 
Reaksi terhadap soal atau masalah Skor 

Memahami 

masalah 

Tidak ada jawaban / salah dalam 

mengidentifikasi unsur-unsur yang 

dietahui dan ditanyakan 

0 

Hanya mengidentifikasi sebagian unsur 

yang diketahui, ditanyakan. 

1 

Mengidenfikasi unsur-unsur yang 

diketahui dan ditanyakan secara lengkap  

2 

Merencanakan 

penyelesaian 

Tidak ada jawaban/tidak ada rencana 

pemecahan masalah 

0 

Membuat rencana yang tidak relevan 1 

Membuat rencana yang benar tapi belum 

lengkap 

2 

Membuat rencana yang benar dan lengkap 3 

Melakukan 

Perhitungan 

Tidak ada jawaban 0 

Melaksanakan prosedur yang salah karena 

rencana yang tidak relevan 

1 

Melaksanakan prosedur yang benar, 

mungkin jawaban benar, tapi salah 

perhitungan 

2 

Melaksanakan prosedur yang benar dan 

mendapatkan hasil benar 

3 

Memeriksa 

kembali 

Tidak ada membuat kesimpulan atau tidak 

ada keterangan (penjelasan) 

0 

Ada kesimpulan atau penjelasan tapi tidak 

tuntas atau salah 

1 

Kesimpulan atau penjelasan secara tuntas 

dan benar 

2 

      Sumber : Diadaptasi dan dimodifikasi dari Fadjar Shadiq 

                                                             
8
 Fadjar Shadiq. Kemahiran Matematika, Diklat Instruktur Pengembangan Matematika 

tidak diterbitakan. (Yogyakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2009). 
 



20 
 

 
 

2. Model Relating, Experiencing, Applying, Cooperating , Transferring 

(REACT) 

a. Pengertian Model REACT 

Model REACT merupakan pengembangan dari pembelajaran 

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. 

Pembelajaran kontekstual yang telah diperkenalkan oleh Center of 

Occupational Research and Development (CORD) di Amerika Serikat 

menjabarkan pembelajaran kontekstual menjadi lima konsep bawaan 

yang disingkat dengan REACT yang akan dijelaskan sebagai berikut:
9
 

1) Relating (mengaitkan) adalah belajar dalam konteks pengalaman 

kehidupan nyata atau pengetahuan yang sebelumnya. Pembelajaran 

harus digunakan untuk menghubungkan situasi sehari-hari dengan 

informasi baru untuk dipahami atau dengan problema untuk 

dipecahkan. 

Pada kegiatan awal pembelajaran. Guru memulai dengan 

menghubungkan konsep baru yang akan dipelajari siswa dengan 

sesuatu yang tidak asing bagi siswa. Misalnya diawali dengan 

                                                             
9
Masnur Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, 

(Jakarta:Bumi Aksara, 2008) , h.41  
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pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh hampir semua siswa 

dari pengalaman hidupnya di luar kelas. Pertanyaannya berupa hal 

yang fenomenal dan menarik di kalangan siswa, bukan suatu 

peristiwa yang belum mungkin siswa alami atau di luar jangkauan 

siswa. 

2) Experiencing (mengalami) merupakan strategi belajar dengan 

belajar melalui explorasi, penemuan dan penciptaan. Hal ini berarti 

pengetahuan yang diperoleh siswa melalui pembelajaran yang 

mengedepankan proses berfikir kritis lewat siklus inquiry. 

Experiencing berarti kegiatan untuk merangsang dan 

memelihara daya ingat siswa dalam belajar matematika. dalam 

mengaplikasikan strategi ini, guru memerlukan ketelitian, 

kolaborasi dan kecermatan dalam menyajikan materi-materi 

pembelajaran. Guru juga harus mengetahui kapan saatnya 

mengaktifkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki siswa 

sebelumnya, sehingga dapat membantu menyusun pengetahuan 

baru bagi siswa. 

3) Applying (menerapkan) adalah belajar dengan menempatkan 

konsep-konsep untuk digunakan, dengan memberikan latihan-

latihan yang realistik dan relevan.  

Pada strategi ini siswa belajar menerapkan konsep-konsep 

ketika mereka melakukan aktivitas pemecahan masalah. Guru 

harus mampu memotivasi siswa agar konsep-konsep serta 
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pemahamannya menjadi lebih mendalam dengan cara 

memeberikan soal-soal yang relevan dan realistik. 

4) Cooperating (bekerjasama) adalah belajar bentuk berbagi 

informasi dan pengalaman, saling merespon dan saling 

berkomunikasi.  

Belajar secara individual terkadang akan lebih sulit dalam 

menyelesaikan permasalahan. Namun berbeda dengan belajar 

dalam kelompok kecil, karena adanya individu lain siswa dapat 

saling bertukar pikiran, sehingga membuat siswa lebih mudah 

dalam menyelesaikan permasalahan meskipun dalam kondisi yang 

sulit.  

5) Transferring (mentransfer) adalah kegiatan belajar dengan 

menggunakan pengetahuan dan pengalaman berdasarkan konteks 

baru untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. 

Pembelajaran diarahkan untuk menganalisa dan 

memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan 

menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya. Disini guru harus 

merancang tugas-tugas untuk mencapai sesuatu yang baru dan 

beragam, yang mampu meningkatkan keterlibatkan dan keaktifan 

siswa, minat, motivasi, serta mampu  meningkatkan penguasaan 

siswa terhadap pembelajaran matematika. 

 Berdasarkan penjelasan mengenai model REACT tersebut dapat 

disimpulkan bahwa, model REACT dirancang untuk melatih 
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kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, melibatkan aktivitas 

siswa secara optimal, dan membuat pembelajaran matematika menjadi 

lebih bermakna dan menyenangkan. Sejalan dengan pendekatan 

kontekstual yang bertujuan untuk membelajarkan siswa dalam 

memahami bahan ajar secara bermakna yang dikaitkan dengan konteks 

kehidupan nyata. Baik berkaitan dengan lingkungan pribadi, agama, 

sosial, ekonomi, maupun kultural, sehingga siswa memperoleh ilmu 

pengetahuan dan keterampilan  yang dapat diaplikasikan dan ditransfer 

dari satu konteks permasalahan ke permasalahan lainnya.
10

 

b. Langkah-langkah Model REACT 

Langkah-langkah dalam proses pembelajaran REACT dapat dilihat dari 

tabel sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10

Nanang hanafiah dan cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran,(Bandung: PT Refika 

Aditama 2010) , h. 67  
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TABEL II.2 

LANGKAH-LANGKAH MODEL REACT 

 

Aspek Langkah-langkah 

Relating Guru mengkondisikan siswa agar mampu 

mengaitkan konsep-konsep baru yang akan 

dipelajari dengan konsep-konsep yang telah 

dipelajarinya, atau yang ada dalam lingkungan 

kesehariannya. Dengan memberikan 

permasalahan yang sesuai dengan materi yang 

sedang dipelajari 

Experienching  Guru menciptakan situasi yang dapat 

membantu siswa untuk membangun konsep 

baru yang sesuai dengan materi yang sedang 

dipelajari 

Applying  Guru memberikan persoalan-persoalan yang 

dapat menuntut siswa agar mampu 

menggambarkan konsep-konsep yang telah 

dipelajarinya. Guru juga dapat memberikan 

motivasi untuk memperdalam pemahaman 

konsep melalui tugas yang realistis dan relevan 

Cooperating  Guru membelajarkan siswa melalui kerjasama 

antar siswa atau berkelompok, berdiskusi, 

saling berbagi dan merespon dengan sesama 

siswa. 

Transferring  Guru memberikan latihan dalam konteks baru 

yang relevan dengan materi yang telah 

dipelajari. 

 

c. Keunggulan Model REACT 

Model REACT memiliki kelebihan diantaranya:  

1) Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan rill, karena siswa 

dituntut untuk menangkap hubungan antara pengalaman belajar di 

sekolah dan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab 

kemampuan mengkorelasikan materi yang ditemukan dengan 

kehidupan nyata dapat bermanfaat bagi siswa. Bukan hanya materi 

itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang 
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dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga 

tidak akan mudah dilupakan. 

2) Pembelajaran menjadi menyeluruh dan menyenangkan. 

3) Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. 

4) Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan 

penguatan konsep kepada siswa. 

d. Kelemahan Model REACT 

1) Guru lebih intensif dalam membimbing. Karena dalam 

pembelajaran dengan model REACT guru tidak lagi berperan 

sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas 

sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan 

pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Siswa 

dipandang sebagai individu yang sedang berkembang. Kemampuan 

belajar seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan 

keluasan pengalaman yang dimilikinya. Dengan demikian, peran 

guru adalah pembimbing siswa agar mereka dapat belajar sesuai 

dengan tahap perkembangannya. 

2) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan 

atau menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar dengan 

sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. 

Namun dalam konteks ini tentunya guru harus memberikan 

perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan 

pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan semula. 
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3. Lembar Kerja Siswa 

a. Pengertian Lembar Kerja Siswa 

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan suatu bahan ajar cetak 

berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan dan petunj   

uk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan 

oleh siswa, yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai.
11

 

LKS dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek 

kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek 

pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen dan demonstrasi. 

LKS merupakan materi ajar yang disusun dan dikemas sedemikian 

rupa agar siswa dapat mempelajari materi tersebut secara mandiri.  

LKS yang dibuat langsung oleh guru akan lebih bermanfaat dan 

akan lebih memudahkan siswa memahami materi pembelajaran. 

Karena guru bisa mempertimbangkan dan mengetahui kemampuan 

atau kebutuhan dari siswanya. Bagaimana karakteristik siswa dan 

seperti apa bahasa yang mudah dipahami oleh siswa hanya gurunyalah 

yang akan mengetahui, bukan pemerintah atau penerbit buku. 

b. Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Menggunakan LKS 

1) Fungsi LKS
12

 

a) Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peserta didik, 

namun lebih mengaktifkan peserta didik. 

b) Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk 

memahami materi yang diberikan 

                                                             
11

 Andi Prastowo, Panduan Kreatif membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta: Diva 

Press), h. 204 
12

 Ibid. h. 206 
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c) Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya akan tugas untuk 

berlatih 

d) Memudahkan pelaksanaan penagajaran kepada peserta didik. 

 

2) Tujuan LKS
13

  

Depdiknas dalam panduan pelaksanaan materi pembelajaran 

SMP alternatif tujuan pengemasan materi dalam bentuk LKS 

adalah : 

a) LKS membantu siswa untuk menemukan suatu konsep LKS 

mengetengahkan terlebih dahulu suatu fenomena yang bersifat 

konkrit, sederhana, dan berkaitan dengan konsep yang akan 

dipelajari. LKS memuat apa yang (harus) dilakukan siswa 

meliputi melakukan, mengamati, dan menganalisis 

b) LKS membantu siswa menerapkan dan mengintegrasikan 

berbagai konsep yang telah ditemukan 

c) LKS berfungsi sebagai penuntun belajar 

d) LKS berisi pertanyaan atau isian yang jawabannya ada di 

dalam buku. Siswa akan dapat mengerjakan LKS tersebut jika 

membaca buku 

e) LKS berfungsi sebagai penguatan 

f) LKS berfungsi sebagai petunjuk praktikum 

c. Manfaat Menggunakan LKS  

Menurut Darmojo dan Kaligis mengajar dengan menggunakan 

LKS dalam proses belajar mengajar memberikan manfaat:
14

 

1. Memudahkan guru dalam mengelola proses belajar, misalnya 

mengubah kondisi belajar dari suasana “teacher center” menjadi 

“students center”. 

2. Membantu guru mengarahkan siswanya untuk dapat menemukan 

konsep-konsep melalui aktivitasnya sendiri atau dalam kelompok 

kerja. 

3. Dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses, 

mengembangkan sikap ilmiah serta membangkitkan minat siswa 

terhadap alam sekitarnya. 

                                                             
13

Ibid.  h. 204  
14

 Das Salirawati, Penyususnan dan Kegunaan LKS dalam Proses   Pembe- lajaran, 

(online) diakses dari staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/das-salirawati-msi-

dr/19penyususnan-dan-kegunaan-lks.pdf tanggal 20/Maret/2017  
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4. Memudahkan guru memantau keberhasilan siswa untuk mencapai 

sasaran belajar.  

 
d. Unsur-unsur LKS 

Dari segi struktur bahan ajar terdiri dari 7 unsur utama, yaitu:
15

 

1) Judul 

2) Petunjuk belajar 

3) Kompetensi dasar atau materi pokok 

4) Indikator 

5) Informasi pendukung 

6) Tugas atau langkah kerja 

7) Penilaian  

e. Langkah-langkah Penyusunan LKS 

Dalam penyusunan LKS harus memperhatikan kriteria LKS yang 

ideal, Menurut Hendro Darmodjo dan Jenny R.E. Kaligis, LKS yang 

baik itu memenuhi syarat didaktik, artinya suatu LKS harus mengikuti 

asas belajar mengajar yang efektif. Syarat konstruksi yaitu aspek yang 

berhubungan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, 

tingkat kesukaran, dan kejelasan yang pada hakikatnya  harus dapat 

dimengerti oleh siswa. Selanjutnya Aspek teknik yaitu berhubungan 

dengan tulisan yang harus menggunakan huruf cetak.
16

 Adapun kisi-

kisinya setiap aspek akan dijelaskan sebagai berikut (Lampiran 

Dokumentasi 2). Berdasarkan Depdiknas dalam menulis bahan ajar 

khususnya LKS terdapat beberapa langkah yang harus dilalui, yaitu:
17

  

 

 

                                                             
15

 Andi Prastowo , Op.Cit, h. 208 
16

 Das Salirawati, Op.Cit, h. 2 
17

 Andi Prastowo, Op.Cit, h. 212-215 
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1) Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum dimaksudkan untuk menentukan materi mana 

yang akan memerlukan bahan ajar LKS, Biasanya dalam 

menentukan materi dianalisis dengan cara melihat materi pokok 

dari materi yang akan diajarkan, kemudian kompetensi yang harus 

dikuasai oleh siswa.  

2) Menyusun Peta Kebutuhan LKS, LKS sangat diperlukan guna 

mengetahui jumlah LKS yang harus ditulis dan urutan LKS nya 

juga dapat dilihat. Urutan LKS ini sangat diperlukan dalam 

menentukan prioritas penulisan. 

3) Menentukan Judul LKS, dengan melihat kompetensi dasar, materi 

pokok, atau pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. 

Satu kompetensi dasar dapat dideteksi, antara lain dengan cara 

apabila diuraikan ke dalam materi pokok (MP) mendapatkan 

maksimal 4 MP, maka kompetensi tersebut dapat dijadikan sebagai 

satu judul LKS.  

4) Penulisan LKS, meliputi: merumuskan kompetensi dasar, 

menentukam alat penilaian, menyusun materi dan memperhatikan 

struktur LKS 

f. Keunggulan dan Kelemahan LKS 

1) keunggulan dari penggunaan LKS:
18

 

a) Meningkatkan aktivitas belajar; 

                                                             
18

Hamdani, Pengembangan Pembelajaran dengan Mathematical Discourse dalam 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematik pada Siswa Sekolah Menengah Pertama, 

(dalam seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika UNY, 5 Desember 2009), h. 75 
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b) Mendorong siswa mampu bekerja sendiri; 

c) Membimbing siswa secara baik kearah pengembangan konsep. 

 

2) Kelemahan dari penggunaan LKS yaitu:  

a) Bagi siswa yang malas akan terasa membosankan; 

b) Bagi siswa yang malas akan mencontoh jawaban dari temannya 

c) Bagi siswa yang memiliki kemampuan yang rendah akan 

mengalami kesulitan dan tertinggal dari temannya. 

 

Kelemahan dari penggunaan LKS ini dapat diatasi, yaitu guru 

tidak hanya fokus dengan menggunakan LKS saja, tapi diselingi 

dengan kegiatan di luar LKS yang menstimulus siswa untuk aktif 

bertanya maupun menjawab pertanyaan dari guru. Pada tahap 

cooperating yaitu bekerjasama, disini siswa yang berkemampuan lebih 

tinggi dapat membantu siswa yang berkemampuan rendah untuk 

memahami pembelajaran. 

4. LKS dengan Model REACT 

LKS dengan model REACT ini menuntun siswa belajar berdasakan 

tahapan-tahapan REACT yaitu  Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating dan Transfering . Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut 

dapat dikembangkan suatu produk bahan ajar guna membantu guru dan 

siswa selama proses pembelajaran. LKS dengan model REACT adalah LKS 

yang dikembangkan mencakup lima unsur atau tahapan yang akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Relating (mengaitkan)  

Merupakan proses diawal pembelajaran dimana mengaitkan materi 

yang akan dipelajari dengan situasi yang ada dikehidupan nyata atau 
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materi yang telah siswa pelajari sebelumnya. Bisa memuat kata kunci 

seperti “masih ingatkah kamu? atau apakah yang kamu ketahui 

tentang..” 

b. Experiencing (mengalami)  

Merupakan kegiatan siswa menggali pengalamannya secara individu 

atau kelompok kecil sampai menemukan suatu konsep yang baru pada 

materi yang sedang diajarkan. Memuat kata kunci “apakah yang dapat 

kamu simpulkan dari..” , dengan demikian ingatan siswa akan lebih 

kuat karena menemukan sendiri konsep yang baru. 

c. Applying (menerapkan)  

Merupakan tahap siswa berlatih menyelesaikan soal-soal pemecahan 

masalah dalam LKS REACT dengan menerapkan pengetahuan yang 

didapatnya pada tahap Experiencing. 

d. Cooperating (bekerjasama) 

Merupakan tahap pemerikasaan kembali penyelesaian dari 

permasalahan yang diberikan untuk menemukan solusi yang paling 

benar bersama kelompok belajar atau teman sebangku. 

e. Transferring (mentransfer) 

Merupakan penerapan ide tahap lanjut. Yaitu pemberian soal yang 

baru tipe pemecahan masalah yang berhubungan dengan materi 

pembelajaran untuk melatih kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan Atiqoh Indah Nihayati, “Pengaruh Penerapan Strategi REACT 

(Relating, Experienching, Applying, Cooperating, Transferring) Terhadap 

Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SMP Negeri 1 Kerumutan 

Kabupaten Pelalawan”. Dengan hasil penelitiannya yang mengatakan bahwa 

terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis antara siswa yang belajar 

mengguanakan strategi REACT dan siswa yang belajar dengan pembelajaran 

konvensional.  

Penelitian yang dilakukan oleh  Citra Novayanti mahasiwa  Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau program sarjana  tahun 2015 dengan 

judul “ Pengaruh Penerapan Strategi REACT Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP Negeri  3 Bagan Sinembah 

Kabupaten Rokan Hilir”. Yang mengatakan bahwa ada perbedaan kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa yang belajar menggunakan strategi 

REACT dan siswa yang belajar dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional.  

Model pembelajaran ini juga pernah diteliti oleh Tutik dengan judul 

“Pengaruh Penerapan Strategi Pembelajaran Kontekstual REACT (Relating, 

Experienching, Applying, Cooperating, Transferring ) Terhadap Hasil Belajar 

Siswa  pada Mata Pelajaran Kimia Kelas XI IPA SMA  Negeri 1 Tambusai 

Utara”. Dengan hasil penelitiannya mengatakan bahwa adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa melalui penerapan  strategi 
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pembelajaran kontekstual REACT (Relating, Experienching, Applying, 

Cooperating,Transferring) di SMAN 1 Tambusai Utara”  

Perbedaannya dengan peelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak 

pada jenis penelitiannya. Dimana penelitian yang telah dilakukan oleh tiga 

orang peneliti tersebut adalah jenis quasi eksperimen, sedangkan penelitian 

yang akan peneliti lakukan yaitu penelitian pengembangan, yang akan 

menghasilkan produk berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dapat 

digunakan sebagai bahan ajar untuk memfasilitasi kemampuan matematis 

siswa. 

C. Kerangka Berpikir 

Pencapaian hasil belajar yang baik tentunya sangat berpengaruh dengan 

adanya peran guru sebagai pendidik, kondisi siswa selama proses 

pembelajaran, sumber belajar yang tersedia, bahan ajar yang digunakan, 

lingkungan belajar serta sarana dan prasarana yang memadai. Sehubungan 

dengan adanya penelitian berupa pengembangan LKS dengan Model REACT 

ini, peneliti berharap dapat menghasilkan produk yang bermanfaat dan bisa 

digunakan dalam proses  pembelajaran.  

LKS REACT ini dirancang sedemikian rupa untuk dapat membekali 

siswa dengan seperangkat pengetahuan yang dikaitkan dengan contoh konkret 

lingkungan sekitar. Menemukan konsep pembelajaran secara mandiri dan 

bekerja sama dalam suatu kelompok kecil dalam pembelajaran. Melatih siswa 

untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks yang baru, 

sehingga mampu memfasilitasi kebutuhan siswa dan meningkatkan 
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kemampuan matematis siswa khususnya dalam pemecahan masalah matematis 

siswa. Kerangka pemikirannya dapat digambarkan  seperti Gambar 2.1 

berikut: 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar II.1. Kerangka Berpikir  

Kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa masih rendah 

Belum tersedianya bahan ajar LKS yang 

mampu memfasilitasi kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa 

 

Mengembangkan LKS dengan Model 

REACT untuk memfasilitasi kemampuan 

pemecahan maslaah matematis siswa 

 

LKS dengan Model REACT yang valid 

dan praktis untuk memfasilitasi 

kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa 

 

Kondisi awal 

 

Dari hasil 

observasi  

wawancara dan 

tes 

Dibutuhkan LKS yang mampu 

memfasilitasi kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa 

Disusun berdasarkan 

analisis kebutuhan 

siswa, langkah yang 

jelas dan desain 

yang menarik 


