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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu yang tidak hanya mempelajari rumus-

rumus yang rumit, akan tetapi matematika juga mempunyai hubungan yang 

erat dengan kehidupan nyata. Karena menurut Hans Freudental yang dikutip 

oleh Zubaidah Amir dan Risnawati, matematika merupakan aktivitas insani 

yang harus dikaitkan dengan realitas. Dengan demikian, matematika 

merupakan cara berfikir logis yang dipresentasikan dalam bilangan, ruang, 

dan bentuk dengan aturan-aturan yang telah ada yang tak lepas dari aktivitas 

insani tersebut. Sehingga, pada hakikatnya matematika tidak terlepas dari 

kehidupan sehari-hari.1 

Salah satu tujuan yang diharapkan dari pembelajaran matematika adalah 

siswa dituntut untuk dapat mengerti dan paham dengan konsep matematika 

dan mampu memecahkan masalah matematika yang berguna bagi kehidupan 

sehari-hari di masyarakat.2 Sedangkan tujuan akhir dari pembelajaran 

matematika adalah dimilikinya kemampuan-kemampuan yang diharapkan 

tercapai dalam pembelajaran matematika secara akuntabilitas yang tinggi.3 

                                                           
1Zubaidah Amir dan Risnawati,  Psikologi Pembelajaran Matematika, (Yogyakarta: 

Aswaja Pressindo, 2015). h. 9. 
2Noviarni, Perencanaan Pembelajaran Matematika dan Aplikasinya, 

(Pekanbaru:Benteng Media, 2014), h. 20. 
3Risnawati, Keterampilan Belajar Matematika, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 

h. 5. 
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Dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari matematika menjadi salah 

satu hal yang terpenting bagi setiap individu. Karena dengan mempelajari 

matematika individu tidak hanya paham akan kegunaan konsep melainkan 

juga akan membentuk kepribadian individu tersebut, baik dalam lingkungan 

keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Allah berfirman dalam surat An-Nahl 

[16] ayat 43:4  

 

 

 

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang 

Kami beri wahyu kepada mereka. Maka, bertanyalah kepada orang-orang 

yang mempunyai pengetahuan”( QS. 16 : 43). 

Ayat ini mengandung nilai pendidikan yaitu memerintahkan kepada 

manusia agar menuntut ilmu salah satunya dengan cara bertanya kepada orang 

yang memiliki pengetahuan, secara formalnya lebih dikenal dengan suatu 

proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran ini berkaitan erat dengan kualitas pembelajaran 

jika dilihat dari segi hasil, yang mana pembelajaran dikatakan efektif apabila 

terjadi perubahan tingkah laku kearah positif, dan tercapainya tujuan 

pembelajaran yang ditetapkan. Perubahan tersebut terjadi dari tidak tahu 

menjadi tahu konsep matematika dan mampu menggunakannya dalam 

kehidupan sehari-hari.5 

                                                           
4Al-Qur’an dan Terjemahannya Depertemen Agama RI, (Surabaya: PT  Insan Media 

Pustaka, 2013), h. 272. 
5 Zubaidah Amir, Op. Cit.,  h. 8. 
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Pembelajaran matematika itu sendiri dilaksanakan dengan proses 

belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas 

berfikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta 

dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai 

upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika.6 

Menurut Siswono, pembelajaran matematika secara manusiawi akan 

membentuk nilai-nilai kemanusiaan dalam diri siswa. Selain memahami dan 

menguasai konsep matematika, siswa akan terlatih bekerja mandiri maupun 

bekerjasama dalam kelompok, bersikap kritis, kreatif, konsisten, berfikir 

logis, sistematis, menghargai pendapat, jujur, percaya diri, dan bertanggung 

jawab.7  

Kemudian menurut Fathani, salah satu ciri pembelajaran matematika 

adalah menunjukkan aplikasi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga siswa diharapkan tertarik dan tertantang dalam memahami 

matematika lebih dalam karena dalam fikiran siswa sudah tertanam bahwa 

matematika sangat akrab dengan dunia aktivitas sehari-hari siswa. Akibatnya 

kesan negatif yang selama ini menghantui dunia matematika akan menghilang 

dengan sendirinya.8 

 

 

                                                           
6 Ibid., 
7 Heris Hendriana dan Utari Soemarmo,  Penilaian Pembelajaran Matematika, 

(Bandung: Refika Aditama, 2014),  h. 9 
8 Heris Hendriana , Op. Cit., h. 10. 
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Kesan negatif yang menghantui dunia matematika ini berupa asumsi 

bahwa matematika hanyalah pelajaran yang mempelajari angka-angka dan 

menghafal rumus-rumus yang sulit, namun tidak tahu dimana kegunaannya. 

Hal ini menyebabkan tidak adanya ketertarikan siswa terhadap pelajaran 

matematika. Ketidak tertarikkan siswa terhadap pelajaran matematika 

merupakan salah satu penghambat dalam upaya mengembangkan kreatifitas 

berfikir siswa. Sehingga, siswa hanya berpatokan pada contoh yang diberikan 

guru. Jika siswa diberikan model soal yang sedikit berbeda dengan contoh 

maka siswa merasa kesulitan dalam menyelesaikan persoalan tersebut, karena 

siswa hanya berpatokan pada rumus yang diberikan guru. Artinya, tidak ada 

inisiatif dan kreatifitas siswa dalam mengembangkan dan menemukan rumus 

baru. Inilah penyebab mengapa kebanyakan siswa tidak dapat menyelesaikan 

soal-soal yang berbeda dari contoh. 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) sebagai suatu studi yang 

dirancang untuk meneliti pengetahuan dan kemampuan matematika dan sains 

anak-anak berusia 14 tahun beserta informasi yang berasal dari peserta didik, 

guru, dan kepala sekolah. Hasil survey TIMSS pada tahun 2011 yang 

dilakukan pada tingkat SMP kelas VIII  menunjukkan bahwa Indonesia 

berada pada posisi 5 terendah dari 45 negara peserta. Hasil TIMSS yang 

dicapai oleh Indonesia yang rendah ini dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor. Salah satu faktor penyebabnya antara lain karena peserta didik di 

Indonesia kurang terlatih dalam menyelesaikan soal-soal kontekstual, 
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menuntut penalaran, argumentasi dan kreativitas dalam menyelesaikannya. 

Dimana soal-soal tersebut merupakan karakteristik soal-soal TIMSS.9  

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sugilar (2013) menemukan 

bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa dalam aspek keaslian, kelancaran, 

keluwesan, dan kepekaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs) Cikembar 

Kabupaten Sukabumi tergolong rendah.10 Permasalahan tersebut juga    

diperkuat    dari   hasil   penelitian  yang   dilakukan   oleh     Fitriani   (2017) 

menunjukkan bahwa kemampuan berfikir kreatif matematis siswa di salah 

satu SMP di Pekanbaru tergolong rendah.11  Ini artinya tingkat kemampuan 

berfikir matematis peserta didik perlu ditingkatkan, salah satunya adalah 

kemampuan berfikir kreatif matematis siswa. Oleh karena itu, sangat 

diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa dalam proses pembelajaran. 

Kemampuan berpikir kreatif perlu untuk dikembangkan dan diasah 

pada setiap peserta didik dalam pembelajaran matematika. Ini dimaksudkan 

agar siswa tidak lagi hanya terpaku pada rumus buku ataupun rumus yang 

diberikan oleh guru. Siswa juga tidak bingung lagi dengan soal-soal yang 

berbeda dari contoh yang diberikan. Karena siswa sudah terbiasa 

                                                           
9 Puspendik, Kemampuan Matematika Siswa SMP Indonesia menurut Benchmark 

Internasional TIMSS 2011,  http://litbang.kemdikbud.go.id/data/puspendik,  Diakses 13 Maret  

2017 pukul 19:50 WIB. 
10 Hamdan Sugilar, Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kreatif dan Disposisi 

Matematik Siswa Madrasah Tsanawiyah Melalui Pembelajaran Generati, Jurnal Pendidikan 

Matematika STKIP Siliwang  Bandung, 2013, Vol.2 No.2 h.163 
11 Fitriani, Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (Student 

Teams Achievement Divisions) Terhadap Kemampuan Berfikir Kreatif Matematis Siswa 

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Pekanbaru Ditinjau dari Kemampuan 

Awal, Skripsi Pendidikan Matematika UIN SUSKA Riau, 2017. 

http://litbang.kemdikbud.go.id/data/puspendik/HASIL%20RISET/TIMSS/LAPORAN%20TIMSS%202011%20-%20Kemampuan%20Matematika%20Siswa%20SMP%20Indonesia%20berdasarkan%20Benchmark%20TIMSS%202011.pdf
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menyelesaikan soal dengan cara mereka sendiri, tetapi tidak lari dari konsep 

yang diajarkan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada siswa SMP 

Teknologi tahun ajaran 2017/2018, peserta didik di SMP Teknologi 

Pekanbaru juga memiliki permasalahan yang sama. Banyak dari peserta didik 

tersebut yang terpaku pada penghafalan rumus-rumus buku, serta contoh yang 

diberikan guru. Rata-rata peserta didik mengalami kesulitan saat menghadapi 

permasalahan yang berbeda dari contoh. Hal ini menyebabkan tidak 

maksimalnya hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran yang dilakukan. 

Proses pembelajaran yang dilakukan merupakan sesuatu yang sangat 

penting dalam hal pencapaian tujuan pembelajaran sehingga bahan ajar yang 

digunakan menjadi media untuk memaksimalkan kemampuan berfikir kreatif 

matematis siswa. Bahan ajar adalah suatu bagian penting dalam 

pembelajaran, melalui bahan ajar guru akan lebih mudah dalam 

melaksanakan pembelajaran.  Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 20, 

yang telah diubah oleh PP Nomor 32 Tahun 2013 disyaratkan bahwa guru 

diharapkan mengembangkan materi pembelajaran.12 Bahan ajar yang menarik 

dan inovatif adalah hal yang sangat penting dan berkontribusi besar bagi 

proses pembelajaran yang dilaksanakan.13 Salah satu bentuk bahan ajar yang 

menarik dan inovatif adalah Lembar Kerja Siswa (LKS). 

 

                                                           
12Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013. 

www.hukumonline.com, h. 5 
13Andi Prastowo, Bahan Ajar Inovatif,  (Jogjakarta: diva press, 2011), h. 23. 

http://www.hukumonline.com/
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Kenyataan yang terjadi di lapangan, guru belum mengembangkan 

bahan ajar sendiri seperti lembar kerja siswa sehingga hanya mengandalkan 

bahan ajar berupa lembar kerja siswa yang bersifat umum. Artinya, isi LKS 

tersebut masih berupa materi pelajaran dan soal-soal yang belum mampu 

memfasilitasi kemampuan berpikir kreatif siswa secara maksimal yang 

menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan 

yang berupa pengembangan atau aplikasi dari materi yang diajarkan, seperti 

LKS yang digunakan di SMP Teknologi Pekanbaru yang dapat dilihat pada 

Gambar I.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.1 

LKS SMP Teknologi Pekanbaru 
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Salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan 

mengembangkan Lembar Kerja siswa yang mampu memfasilitasi 

kemampuan berfikir kreatif siswa. Model Pembelajaran yang diterapkan 

dalam tahapan-tahapan LKS adalah model pembelajaran REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating and Transferring). Menurut Crawford 

yang dikutip oleh Erna Widiyah Hastuti dan Budi Murtiyasa, ciri dalam 

penerapan Model Pembelajaran REACT adalah di mana guru berusaha untuk 

membuat siswa dapat menemukan sendiri konsep materi dan bekerja sama 

dengan temannya serta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh tersebut dalam 

kehidupan dan mentransfernya dalam konteks yang baru.14 Dari pendapat 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan Model Pembelajaran 

REACT akan membantu siswa menemukan konsep materi berdasarkan 

pemikiran masing-masing siswa sehingga dapat menghasilkan berbagai 

jawaban yang berbeda. Maka Model Pembelajaran REACT dapat membantu 

siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif yang dimilikinya. 

Sehingga bahan ajar berupa lembar kerja siswa diterapkan dengan 

menggunakan tahapan-tahapan model pembelajaran REACT sehingga bahan 

ajar tersebut dapat memfasilitasi kemampuan berfikir kreatif siswa. 

 

 

 

                                                           
14 Erna Widiyah Hastuti dan Budi Murtiyasa, 2016, Pengaruh Stategi REACT dan 

Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SMP, KNPMP I: UMS, ISSN: 2502-

6526, h. 552 
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Berdasarkan permasalahan dan penjelasan yan telah diuraikan tersebut, 

maka perlu diadakannya pengembangan LKS yang dapat memfasilitasi 

kemampuan berpikir kreatif siswa. Maka peneliti memutuskan untuk 

melakukan “Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating and Transferring (REACT) untuk 

Memfasilitasi Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa SMP di 

Pekanbaru”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat validitas LKS berbasis REACT (Relating, 

Experiencing, Appliying, Cooperating dan Transferring) untuk 

memfasilitasi kemampuan berfikir kreatif matematis siswa SMP/MTs? 

2. Bagaimana tingkat kepraktisan LKS berbasis REACT (Relating, 

Experiencing, Appliying, Cooperating and Transferring) untuk 

memfasilitasi kemampuan berfikir kreatif matematis siswa SMP/MTs? 

3. Bagaimana tingkat efektifitas LKS berbasis REACT (Relating, 

Experiencing, Appliying, Cooperating and Transferring) untuk 

memfasilitasi kemampuan berfikir kreatif matematis siswa SMP/MTs? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan dan menghasilkan LKS berbasis REACT (Relating, 

Experiencing, Appliying, Cooperating and Transferring) untuk 

memfasilitasi kemampuan berfikir kretif matematis siswa SMP/MTs 

yang memenuhi kriteria valid. 

2. Mengembangkan dan menghasilkan LKS berbasis REACT (Relating, 

Experiencing, Appliying, Cooperating and Transferring) untuk 

memfasilitasi kemampuan berfikir kreatif matematis siswa SMP/MTs 

yang memenuhi kriteria praktis. 

3. Mengembangkan dan menghasilkan LKS berbasis REACT (Relating, 

Experiencing, Appliying, Cooperating and Transferring) untuk 

memfasilitasi kemampuan berfikir kreatif matematis siswa SMP/MTs 

yang memenuhi kriteria efektif. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan secara teoritis mampu memberikan 

kontribusi terhadap pembelajaran matematika terutama bahan ajar yang 

digunakan, yaitu LKS berbasis REACT (Relating, Experiencing, 

Appliying, Cooperating and Transferring) yang dapat memfasilitasi 

kemampuan berfikir kreatif matematis siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Untuk Guru 

1) Dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran 

yang merangsang agar siswa mengkonstruk pengetahuan yang 

dimilikinya. 

2) Membantu guru dalam mewujudkan pembelajaran matematika 

yang berpusat pada siswa. 

3) Membantu guru memperoleh bahan ajar yang sesuai dengan 

tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. 

b. Untuk Siswa 

1) Menjadikan kegiatan pembelajaran menarik. 

2) Meningkatkan motivasi dan memfasilitasi kemampuan berfikir 

kreatif matematis siswa dalam pembelajaran matematika. 

3) Memberikan kesempatan siswa untuk belajar mandiri. 

4) Siswa mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap 

kompetensi yang harus dikuasainya. 

c. Untuk Peneliti 

1) Menambah wawasan mengenai wawasan pengembangan LKS 

berbasis REACT (Relating, Experiencing, Appliying, 

Cooperating and Transferring). 

2) Memotivasi untuk penelitan yang lebih mendalam dalam 

mengembangan LKS lainnya. 
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E. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

LKS pembelajaran matematika dengan model REACT (Relating, 

Experiencing, Appliying, Cooperating and Transferring) memiliki 

spesifikasi yaitu pengembangan LKS dirancang sedemikian rupa sehingga 

penyajiannya memakai prinsip-prinsip pembelajaran dengan Model 

Pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Appliying, Cooperating and 

Transferring). LKS pembelajaran matematika dengan Model Pembelajaran 

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

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. LKS disesuaikan dengan kurikulum yang diterapkan disekolah 

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

tulisan yang menarik. 

3. LKS dengan Model Pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, 

Appliying, Cooperating and Transferring) disusun sesuai dengan 

indikator kompetensi. 

4. LKS dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, alokasi waktu, tahapan 

dan skor sehingga mudah digunakan. 

5. LKS memuat soal dengan rangkaian penyelesaian menggunakan prinsip 

Model Pembelajaran REACT (Relating, Experiencing, Appliying, 

Cooperating and Transferring). 

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

kemampuan berfikir kreatif matematis. 
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F. Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan ini dilakukan dengan harapan agar memperoleh LKS 

berbasis REACT (Relating, Experiencing, Appliying, Cooperating dan 

Transferring) yang valid, praktis, dan efektif untuk memfasilitasi 

kemampuan berfikir kreatif matematika siswa. Di mana pembelajaran yang 

selama ini dilakukan di sekolah tidak begitu menuntut perkembangan 

kemampuan kreatif matematis siswa. Siswa cenderung paham materi dan 

paham konsep semata dan pembelajaran ditargetkan pada pencapaian batasan 

materi bukan pengembangan kemampuan siswa. 

Pengembangan LKS berbasis REACT (Relating, Experiencing, 

Appliying, Cooperating dan Transferring) ini mempermudah guru, praktisi 

pendidikan dan siswa, karena produk ini didesain dengan prinsip-prinsip 

REACT (Relating, Experiencing, Appliying, Cooperating dan Transferring) 

dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Produk penelitian ini dapat 

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

untuk memfasilitasi kemampuan berfikir kreatif  matematis siswa. 

G. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi 

Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan dalam proses belajar-

mengajar adalah LKS. Mengingat banyaknya LKS yang telah ada. 

Namun LKS yang sudah ada belumlah dikatakan sempurna, maka dari 

itu tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan LKS. Maka 

peneliti mengembangkan LKS berbasis REACT (Relating, Experiencing, 
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Appliying, Cooperating dan Transferring) untuk memfasilitasi 

kemampuan berfikir kreatif matematis yang dapat berguna dalam proses 

pembelajaran. Sebab LKS yang dikembangkan ini memiliki kelebihan 

yaitu berisikan masalah-masalah yang dapat memicu kemampuan 

berfikir kreatif siswa. 

2. Keterbatasan 

Pengembangan ini masih terbatas pada pengembangan bahan ajar 

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

contoh soal  dan soal-soal latihan. Materi pembelajaran yang 

dikembangkan difokuskan pada materi siswa sekolah menengah pertama 

kelas VIII semester ganjil. Adapun keterbatasan lainnya adalah 

keterbatasan waktu, biaya dan tenaga sehingga LKS ini tidak dapat 

disebarkan ke sekolah lain. 

H. Definisi Operasional 

Beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Lembar kerja siswa atau disebut dengan LKS menurut Prastowo adalah 

suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, 

ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang 

harus dikerjakan oleh siswa, yang mengacu pada kompetensi dasar yang 

harus dicapai.15 Jadi, lembar kerja siswa adalah sekumpulan bahan ajar 

                                                           
15Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovativ, (Jogjakarta : DIVA 

Press, 2013), h. 204. 
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cetak yang memuat petunjuk-petunjuk dalam mengerjakannya sehingga 

ringkasan materi tersampaikan sesuai kompetensi yang harus dipenuhi.  

2. Model Pembelajaran REACT merupakan salah satu Model Pembelajaran 

pembelajaran kontekstual. Materi pelajaran yang disajikan melalui 

konteks kehidupan siswa mengakibatkan pembelajaran akan lebih 

bermakna dan menyenangkan. REACT terdiri atas lima komponen, yaitu 

Relating (menghubungkan), Experiencing (mengalami), Applying 

(mengaplikasikan), Cooperating (bekerja sama), Transfering (transfer 

ilmu).16 Jadi, Model Pembelajaran REACT mempunyai lima komponen 

yang menjadi tahapan dalam model pembelajaran tersebut. 

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

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

berdasarkan pada bidang pengetahuannya dan teori pengembangan bahan 

ajar dan keterkaitan antar struktur dalam bahan ajar. Semua komponen 

harus konsisten satu sama lain. 

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

Transferring (REACT) dikatakan praktis jika menurut praktisi, LKS 

tersebut dapat diterapkan dengan mudah, dan menurut pengamat 

keterlaksanaan pembelajaran di kelas termasuk dalam kategori baik atau 

sangat baik. 

                                                           
16 Fadhila El Husna, dkk., 2014, Penerapan Strategi REACT dalam Meningkatkan 

Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas X SMAN 1 Batang Anai, Jurnal 

Pendidikan Matematika, Vol. 3 No. 1, h. 27. 
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5. LKS berbasis Relating, Experiencing, Appliying, Cooperating and 

Transferring (REACT) dikatakan efektif jika adanya perbedaan yang 

signifikan antara kelas eksperimen dan kontrol. 

6. Berpikir kreatif adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan 

bermacam-macam kemungkinan ide dan cara secara luas dan beragam. 

Kreatif berhubungan dengan penemuan sesuatu, mengenai hal yang 

menghasilkan sesuatu yang baru dengan menggunakan sesuatu yang 

telah ada.17 Jadi, berfikir kreatif merupakan suatu proses berfikir yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjabarkan 

pemahamannya secara lebih luas dengan beberapa kemungkinan jawaban 

dari penyelesaian suatu permasalahan. 

I. Hipotesis Penelitian 

Untuk menguji keefektifan pengembangan LKS digunakan uji-t yang 

dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kemampuan berfikir kreatif 

matematis antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Hipotesis: 

Ho = Tidak terdapat perbedaan kemampuan berfikir kreatif matematis 

Ha = Terdapat perbedaan kemampuan berfikir kreatif matematis 

Dengan kriteria yang digunakan jika Ho diterima adalah 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan 

Ho ditolak jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

                                                           
17 Tomi Tridaya Putra, dkk., 2012, Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

dengan Pembelajaran Berbasis Masalah, Jurnal Pendidikan Matematika, Vol. 1 No. 1 h. 22. 


