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ABSTRAK 

Heru Yulius, (2018) :  Pengembangan Lembar kerja Siswa Berbasis Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating and Transferring 

(REACT) untuk Memfasilitasi Kemampuan Berfikir 

Kreatif Matematis Siswa SMP di Pekanbaru. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kemampuan berfikir kreatif 

matematis siswa SMP Teknologi Pekanbaru. Kemampuan berpikir kreatif perlu 

untuk dikembangkan dan diasah dalam pembelajaran matematika agar siswa tidak 

lagi terpaku pada rumus buku ataupun rumus yang diberikan oleh guru. Oleh 

karena itu dibuatlah sebuah produk pengembangan bahan ajar berupa LKS 

REACT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan bahan ajar berupa 

LKS yang valid, praktis, dan efektif, serta dapat memfasilitasi kemampuan 

berfikir kreatif matematis siswa pada materi aritmatika sosial. Model 

pengembangan yang digunakan adalah model ADDIE (Analysis, Design, 

Development, Implementation, Evaluation). Penelitian ini dilakukan di SMP 

Teknologi Pekanbaru tahun pelajaran 2017/2018. Subjek penelitian adalah para 

ahli materi dan ahli media pembelajaran yang berasal dari dosen dan guru, serta 

siswa SMP Teknologi Pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas VII 1 

sebagai kelas eksperimen yang diterapkan LKS berbasis REACT serta kelas VII 2 

sebagai kelas kontrol yang diterapkan pembelajaran konvensional. Objek 

penelitian adalah LKS matematika berbasis REACT ,Instrumen pengumpulan 

data berupa angket dan tes. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis 

data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan kualitas LKS 

berbasis REACT yang dikembangkan tergolong dalam kategori valid (79    ) 

dan sangat praktis (       untuk kelompok kecil dan        untuk kelompok 

besar). Sedangkan nilai         sebesar      dan nilai        pada taraf signifikan 

   sebesar      maka                atau          , sehingga   diterima 

dan    ditolak. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan 
berfikir kreatif matematis antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa LKS berbasis REACT telah valid, praktis dan efektif. 

 

Kata Kunci: Lembar Kerja Siswa, Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating and Transferring (REACT), Kemampuan 

Berfikir Kreatif Matematis, Pengembangan, SMP. 
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ABSTRACT 

HeruYulius, (2018): Developing Student Workbook Relating Experiencing, 

Applying, Cooperating, and Transferring (REACT) 

Based in Facilitating Student Mathematic Creative 

Thinking Ability at Junior High School in Pekanbaru 

This research was instigated by the lack of student mathematic creative 

thinking ability at Technological Junior High School Pekanbaru.  Creative 

thinking ability was needed to be developed and sharpened on Mathematics 

subject in order to make students not being fixated on the formula in the book or 

the formula taught by the teacher.  Thus, it was created a product developing a 

teaching material such student workbook that was valid, practical, effective, and 

able to facilitate student mathematic creative thinking ability on Social Arithmetic 

material.  It was a Research and Development (R&D) with ADDIE (Analysis, 

Design, Development, Implementation, and Evaluation) model.  It was 

administered at Technological Junior High SchoolPekanbaru in the Academic 

Year of 2017/2018.  The subjects of this research were material and instructional 

media experts that were lecturers and teachers, and students.  The samples were 

the seventh-grade students of class 1 as the experimental group taught by using 

student workbook REACT based and the students of class 2 as the control group 

taught by using conventional learning.  The object was thestudent mathematic 

workbook REACT based.  Questionnaire and test were the instruments of 

collecting the data.  The collected data were analyzed by using Qualitative and 

Quantitative data analysis techniques.  The research findings showed the quality 

of the developed workbook that was on the categories of valid (79.82%), and very 

practical (92.12% for small group and 87.35% for large group).tobserved was 2.29 

and ttable was 2.01 at 5% significant level.  So, tobserved was higher thanttable, or 

2.29>2.01.  Ha was accepted and H0 was rejected.  It meant that there was a 

significant difference onmathematic creative thinking ability between students of 

experimental and control groups.  It showed that student workbook REACT based 

was valid, practical, and effective. 

Keywords: Student Workbook, Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, and Transferring (REACT), Mathematic Creative 

Thinking Ability, Development, Junior High School 
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 ملخص
( : تطوير أوراق العمل لدى التالميذ المؤسسة على الحكاية، واالجتياز، والتطبيق، 8102هيرو يوليوس، )

( لتيسير قدرة التفكير الرياضي المبتكر لدى REACTوالتعاون، واالتصال )
 التالميذ بالمدرسة المتوسطة التكنولوجية بكنبارو. 

 
هذا البحث مؤسس على اخنفاض قدرة التفكري الرياضي املبتكر لدى التالميذ باملدرسة املتوسطة  

تطويرها وتدريبها يف تعليم الرياضية كي اليقف التالميذ يف الرموز التكنولوجية بكنبارو. قدرة التفكري املبتكر يهّم 
املوجودة يف كتاب التدريس أو الرموز اليت ألقاها املدرس. بناء على ذلك، ُدّونت وحدة التعليم من أوراق العمل 

حث يهدف (. هذا البREACTلدى التالميذ املؤسسة علىاحلكاية، واالجتياز، والتطبيق، والتعاون، واالتصال )
إىل تطوير وحدة التعليم من أوراق العمل لدى التالميذ الدقيقة، والبسيطة، والفعالة وامليسرة حنو لتيسري قدرة 
التفكري الرياضي املبتكر لدى التالميذ يف علم احلساب االجتماعي. ودنوذج التطوير يف هذا البحث هو دنوذج 

ADDIE ،والتقييم(. وجرى تنفيذ هذا البحث يف املدرسة املتوسطة  ) التحليل، والتصميم، التنمية، والتطبيق
. أفراد هذا البحث العاملون يف املادة والوسيلة التعليمية  من قبل 8102/8102التكنولوجية بكنبارو لعام دراسي 

صف احملاضرين واملدرسني والتالميذ يف املدرسة املتوسطة التكنولوجية بكنبارو. وعينة هذا البحث من تالميذ ال
كالصف التجرييب الذي طُبِّقت فيه أوراق العمل لدى التالميذ املؤسسة على احلكاية، واالجتياز،   0السابع 

كالصف التجرييب الذي طُبِّق دنوذج التعليم   8( وتالميذ الصف السابع REACTوالتطبيق، والتعاون، واالتصال )
على احلكاية، واالجتياز، والتطبيق، والتعاون،  العادي. موضوع هذا البحثأوراق العمل لدى التالميذ املؤسسة

(. أسلوبا مجع البيانات يف هذا البحث ذنا االستبانة واالختبار. مث ُحلِّلت البيانات اليت مت REACTواالتصال )
احلصول عليها من خالل أسلوب حتليل البيانات الكيفية والكمية. ودلت نتيجة البحث على قيمةأوراق العمل 

( املتطورة يف املستوى REACTذ املؤسسة على احلكاية، واالجتياز، والتطبيق، والتعاون، واالتصال )لدى التالمي
% للمجموعة الكبرية(. 22،78% للمجموعة الصغرية و 88،08%( ويف املستوى البسيط جدا )28،28الدقيق )
أو  جدولt <ابحسtفنتيجة  8،10بقدر  %8يف مستوى هام  جدولtونتيجة  8،88حساب بقدر  tونتيجة 

، وهكذا أصبحت الفرضية البديلة مقبولة والفرضية والفرضية الصفرية مردودة وهي تعين االختالف 8،10<  8،88
اهلام يف قدرة التفكري الرياضي املبتكر بني التالميذ يف الصف التجرييب والصف الضابطي، وهذا احلال يدل على 

( كانت REACTكاية، واالجتياز، والتطبيق، والتعاون، واالتصال )أنأوراق العمل لدى التالميذ املؤسسة على احل
 دقيقًة وبسيطًة وفعالًة. 

 
:أوراق العمل لدى التالميذ،الحكاية، واالجتياز، والتطبيق، والتعاون، واالتصال الكلمات األساسية 

(REACT.قدرة التفكير الرياضي المبتكر، التطوير، المدرسة المتوسطة ،) 
 


