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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Kemampuan Representasi Matematis

a. Pengertian Kemampuan Representasi Matematis

Representasi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam

pembelajaran matematika. Representasi merupakan suatu model atau

bentuk yang digunakan untuk mewakili situasi atau masalah agar dapat

mempermudah perincian solusi.1

Wahyudin menyatakan bahwa representasi itu dilakukan dalam

mendukung pemahaman para siswa antar berbagai konsep matematis yang

berkaitan, dan dalam menerapkan konsep matematika pada situasi-situasi

permasalahan realistik lewat pemodelan.2 McCoy, Baker & Little

mengemukakan bahwa cara terbaik untuk membantu siswa memahami

matematika melalui representasi adalah dengan mendorong mereka untuk

menemukan atau membuat suatu representasi sebagai alat atau cara

berpikir dalam mengkomunikasikan gagasan matematika.3

1 Fatrima Santri Syafri, Kemampuan Representasi Matematis Dan  Kemampuan
Pembuktian Matematika, Jurnal Edumath , Volume 3 No. 1, Januari 2017, h. 49-55

2 Hani Handayani, pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap kemampuan
pemahaman dan representasi matematis siswa sekolah dasar, didaktik : Jurnal
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, ISSN : 24775673 ,Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Subang Volume I Nomor 1, Desember 2015, h.143

3 Kartini Hutagaol, Pembelajaran Kontekstual Untuk Meningkatkan
Kemampuan Representasi Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama, Jurnal Ilmiah
Program Studi Matematika STKIP Bandung, Vol.2, No.1, Februari 2013, h.87
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Menurut NCTM, definisi representasi matematis dinyatakan

sebagai berikut, “Representation is central to the study of mathematics.

Student can develop and depent their understanding of mathematical

concepts and relationship as they create, compare and use various

representations. Representation also help students communicate their

thinking.”

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa representasi adalah pusat

dari pembelajaran matematika. Siswa dapat mengembangkan dan

memperdalam pemahaman mereka akan konsep dan hubungan antar

konsep matematika yang telah mereka miliki melalui membuat,

membandingkan, dan menggunakan serta membantu siswa dalam

berkomunikasi.

Kemampuan representasi adalah kemampuan menyajikan kembali

notasi, simbol, tabel, gambar, grafik, diagram, persamaan atau ekspresi

matematis lainnya ke dalam bentuk lain.4 Berdasarkan uraian tersebut

penulis membuat kesimpulan bahwa kemampuan representasi adalah

kemampuan menyampaikan gagasan matematika yang menggambarkan

pemahaman siswa mengenai konsep matematika melalui berbagai cara

seperti objek, gambar, kata-kata atau simbol matematika.

4 Karunia Eka Sari dan Mokhammad Ridwan, Penelitian Pendidikan
Matematika (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 81
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b. Pentingnya Kemampuan Representasi Matematis

Pengajaran matematika harus melibatkan guru dan siswa secara

aktif artinya kegiatan belajar mengajar tidak hanya menyampaikan

berbagai informasi seperti aturan, definisi, dan prosedur untuk dihafal

siswa tetapi guru juga harus melibatkan siswa dalam proses tersebut.

Dengan begitu siswa mampu membangun pemahamnnya sendiri.

Setiap manusia mempunyai karakter yang berbeda, begitu pula

dengan siswa mereka mempunyai cara yang berbeda dalam proses

pemecahan masalah. Sebagaimana Brenner menyatakan bahwa proses

pemecahan masalah yang sukses bergantung kepada keterampilan

merepresentasi masalah seperti mengkonstruksi dan menggunakan

representasi matematik di dalam kata-kata, grafik, tabel, dan persamaan-

persamaan, penyelesaian dan manipulasi simbol (Neria & Amit, 2004:

409).5

Namun, Kartini dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dalam

pembelajaran matematika selama ini siswa tidak pernah atau jarang

diberikan kesempatan untuk menghadirkan representasinya sendiri.6 Siswa

cenderung meniru langkah guru dalam menyelesaiakan masalah.

Akibatnya, kemampuan representasi matematis siswa tidak berkembang.

5 Kartini, Peranan Representasi dalam Pembelajaran Matematika, disampaikan
pada Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika, FMIPA UNY,
Yogyakarta, 5 Desember 2009, h.361-362

6 Ibid
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Kemudian, hasil studi pendahuluan oleh Hudiono mengatakan bahwa

menurut guru representasi seperti tabel dan gambar, disampaikan kepada

siswa sebagai pelengkap dalam penyampaian materi dan jarang

memperhatikan representasi yang dikembangkan oleh siswa.7 Padahal

representasi matematis sangat diperlukan dalam pembelajaran

matematika, baik bagi siswa maupun bagi guru.

c. Indikator Kemampuan Representasi Matematis

Menurut Ahmad Nizar mengemukakan bahwa dalam

pengembangan representasi matematis perlu diperhatikan indikator untuk

tercapainya peningkatan representasi matematis, yaitu sebagai berikut:8

7 Hani Handayani, Loc.Cit., h.144
8 Yetty Nurhayati, Meningkatkan Kemampuan Representasi Dan Berpikir Kritis

Matematis Siswa SMP Melalui Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik,
Universitas Pendidikan Indonesia, 2013
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TABEL II.1.
INDIKATOR REPRESENTASI MATEMATIS

Representasi Bentuk-bentuk Operasional

Representasi
visual:
a. Diagram,tabel

atau grafik.
b. Gambar

Menyajikan kembali data atau informasi dari suatu
representasi ke representasi diagram, grafik atau
tabel.

Menggunakan representasi visual untuk
menyelesaikan masalah

Membuat gambar  pola – pola geometri

Membuat gambar bangun geometri untuk
memperjelas masalah dan memfasilitasi
penyelesaiannya.

Persamaan atau
ekspresi
matematik.

Membuat persamaan atau ekspresi matematik dari
representasi lain yang diberikan.
Membuat konjektur dari suatu pola bilangan
Penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi
matematik

Kata–kata atau
teks tertulis

Membuat situasi masalah berdasarkan data atau
representasi yang diberikan

Menuliskan interpretasi dari suatu representasi

Menuliskan langkah – langkah penyelesaian
masalah matematika dengan kata–kata atau teks
tertulis
Menyusun cerita yang sesuai dngan suatu
representasi yang disajikan

Membuat dan menjawab pertanyaan dengan
menggunakan kata–kata atau teks tertulis

2. Pendekatan Konstruktivisme

Dalam proses pembelajaran, banyak faktor yang mempengaruhi siswa

mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Diantaranya adalah faktor

pedagogik yaitu faktor kurang tepatnya guru mengelola pembelajaran dan

menerapkan metodologi. Sampai saat ini masih banyak guru dalam proses

pembelajarannya hanya menyampaikan pengetahuan kepada siswa, sedangkan
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siswa hanya menerima apa yang disampaikan guru itu sendiri. Salah satu

strategi pembelajaran yang dapat membangun pemahaman konsep siswa

sekaligus melibatkan siswa secara aktif adalah pembelajaran yang

menggunakan pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme menempatkan

siswa  pada peranan utama dalam  proses pembelajaran (student centered).

Peranan guru hanya bersifat fasilitator dan memiliki kewajiban dalam upaya

peningkatan kualitas pembelajaran.9

Konstruktivis berarti bersifat membangun. Pendekatan

konstruktivisme adalah suatu proses pembelajaran dimana siswa

mengkontruksi sendiri pengetahuan yang diperoleh dari guru atas dasar

potensi pengetahuan dasar yang dimilikinya.10 Anita Woolfolk yang dikutip

oleh Benny A. Pribadi mengemukakan definisi pendekatan konstruktivisme

sebagai pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam

membangun pemahaman dan memberi makna terhadap informasi dan

peristiwa yang dialami.11 Selain itu juga, Gagnon dan Collay mengemukakan

bahwa pendekatan konstruktivisme merujuk pada asumsi bahwa manusia

9 Nora Surmilasari, Pengembangan LKS Matematika Berbasis Konstruktivisme
Untuk Pembelajaran Materi Perkalian Dua Matriks Di Kelas XII SMA, Seminar
Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika FMIPA UNY Yogyakarta, 10
November  2012, h.636

10 Ali Hamzah, Muhlisrarini, Perencanaan dan Strategi Pembelajaran
Matematika, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h.254

11 Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Dian Rakyat,
2010), h.156
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mengembangkan dirinya dengan cara melibatkan diri baik dalam kegiatan

secara personal maupun sosial dalam membangun ilmu pengetahuan.12

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dipaparkan, dapat

disimpulkan bahwa pendekatan konstruktivisme adalah suatu proses

pembelajaran yang menekankan peran aktif siswa atas potensi pengetahuan

dasar yang dimilikinya dengan cara melibatkan diri dalam membangun ilmu

pengetahuan.

Berdasarkan pandangan konstruktivisme, belajar merupakan proses

aktif dari si subjek belajar untuk merekonstruksi makna, sesuatu itu entah

teks, kegiatan dialog, pengalaman fisik dan lain-lain.13 Jean Piaget

menganggap bahwa pengetahuan itu terbentuk bukan hanya dari objek

semata, akan tetapi juga dari kemampuan individu sebagai subjek yang

menangkap setiap objek yang diamatinya.14 Pendekatan konstruktivisme

secara radikal berbeda dengan pendekatan tradisional, dimana seorang guru

adalah selalu yang mengikuti jawabannya. Didalam kelas konstruktivisme,

para siswa diberdayakan oleh pengetahuan yang sudah dimilikinya. Mereka

berbagi strategi dan penyelesaian, debat antar satu dengan yang lainnya,

berfikir secara kritis tentang cara terbaik untuk menyelesaikan setiap masalah.

Menurut Vygotsky, setiap individu berkembang dalam konteks sosial.

12 Ibid, h. 156-157
13 Sadirman, A. M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT

Rajagrafindo Persada, 2011), h. 37
14 Udin Syaefudin Sa’ud, Inovasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 168
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Vygotsky menekankan pada pentingnya hubungan antara individu dan

lingkungan sosial dalam pembentukan pengetahuan atas dasar pemikiran

bahwa interaksi sosial yaitu interaksi individu tersebut dengan orang lain

merupakan faktor terpenting yang dapat memicu perkembangan kognitif

seseorang.15 Lebih jauh Piaget mengatakan hakikat pengetahuan adalah:16

1) Pengetahuan bukanlah gambaran dunia nyata, akan tetapi merupakan
konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek

2) Subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur
yang perlu untuk pengetahuan

3) Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsepsi membentuk
pengetahuan bila konsepsi itu berlaku dalam berhadapan dengan
pengalaman-pengalaman seseorang.

Dalam konstruktivisme, terdapat beberapa hal yang menjadi landasan

dan prinsip paham pembelajaran ini dalam kaitannya dengan pembelajaran.

Secara garis besar, beberapa prinsip dasar pembelajaran konstruktivisme,

yaitu:17

a. Pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif;
b. Tekanan proses belajar terletak pada siswa;
c. Mengajar adalah membantu siswa belajar;
d. Penekanan dalam proses belajar lebih kepada proses bukan hasil akhir;
e. Kurikulum menekankan partisipasi siswa;
f. Guru adalah fasilitator.

15 Zubaidah Amir, Risnawati, Psikologi Pembelajaran Matematika,
(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h.136-137

16 Udin Syaefudin Sa’ud, Op.Cit., h.169
17 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 25
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Pembelajaran pendekatan konstruktivisme memiliki langkah-langkah

pembelajaran, diantaranya adalah:18

a. Invitasi, diperlukan untuk mengidentifikasi konsepsi awal siswa
sebelum pelaksanaan pembelajaran dilakukan.
Pada tahap ini, pelajar didorong agar mengemukakan pengetahuan
awalnya tentang konsep yang akan dibincang melalui soal jawab
atau ujian. Selanjutnya, pelajar diberi kesempatan untuk
mengkomunikasikan dan mengilustrasikan pemahamannya tentang
konsep tersebut. 19

b. Eksplorasi, adalah tahap pelaksanaan pembelajaran dengan
melibatkan siswa secara aktif menggali informasi-informasi baru.
Pada tahap ini, pelajar diberi kesempatan untuk menyelidiki dan
menemukan konsep melalui pengumpulan, pengorganisasian dan
penginterpretasian data dalam suatu aktiviti yang selalunya
berkumpulan yang mencabar idea atau pendiriannya yang telah
dirancang oleh guru. Secara keseluruhannya pada tahap ini akan
memenuhi rasa ingin tahu pelajar tentang fenomena dalam
lingkungannya.

c. Pengajuan Eksplanasi dan Solusi, merupakan tahap diskusi yang
dilakukan diantara siswa, baik secara individu maupun secara
berkelompok.
Pada tahap ini, pelajar memikirkan penjelasan dan penyelesaian
yang didasarkan pada hasil pemerhatian pelajar dengan bimbingan
guru. Selanjutnya, pelajar membangun pemahaman baru tentang
konsep yang sedang dipelajari.

d. Taking Action (pengambilan tindakan), merupakan tahap akhir
pembelajaran. Pada tahap ini siswa merumuskan hasil eksplorasi
dan diskusinya.
Pada tahap ini, guru membimbing pelajar membuat refleksi dan
perbandingan idea lama dan idea baru yang diperoleh dan berusaha
menciptakan iklim pembelajaran yang memungkinkan pelajar
dapat mengaplikasikan pemahaman konseptualnya, baik melalui

18 Neneng Aminah, Pendekatan Konstruktivisme Paradigma Baru dalam
Pembelajaran Matematika di Sekolah, (Jurnal Euclid, vol.1, Universitas Swadaya
Gunung Jati Cirebon, 2014), h.68

19 Effandi Zakaria, Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik, (Kuala
Lumpur: Utusan Publications & Distrubutors Sdn Bhd, 2007), h. 97
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kegiatan maupun melalui masalah yang berkaitan dengan isu
dalam lingkungan pelajar tersebut.

3. Lembar Kerja Siswa (LKS)

a. Pengertian Lembar Kerja Siswa (LKS)

Proses belajar mengajar merupakan suatu sistem yang tidak terlepas

dari komponen-komponen yang saling berinteraksi didalamnya. Salah satu

komponen dalam proses tersebut adalah bahan ajar. Bahan ajar adalah

segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam

melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajaran.20

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah panduan siswa yang digunakan

untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. LKS

memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh siswa

untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan

kemampuan dasar sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar yang

harus ditempuh.21

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu sumber belajar

yang dapat dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan

pembelajaran.22 Menurut Sumiati dan Asra, lembar kerja siswa merupakan

panduan bagi siswa untuk mengerjakan pekerjaan tertentu yang dapat

20 Noviarni, Perencanaan Pembelajaran Matematika dan Aplikasinya,
(Pekanbaru: Benteng Media, 2014), h.50

21 Trianto, Mendesain Pembelajran Inovatif- Progresif, (Jakarta:Kencana,2009),
h.222

22 Endang Widjajanti, Pelatihan Penyusunan LKS Mata Pelajaran Kimia
Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Bagi Guru SMK/MAK, (Materi
dalam Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat), (Yogyakarta: FMIPA UNY, 2008), h. 1.



23

meningkatkan dan mempaerkuat hasil belajar. Jenis pekerjaan yang

dimasukkan kedalam lembar kerja siswa dapat berupa pengerjaan soal-

soal atau pertanyaan latihan, perintah untuk mengumpulkan data,

membuat sesuatu, dan semacamnya yang mendorong kreatifitas dan

pengembangan imajinasi siswa.23

Dalam LKS, siswa akan mendapatkan materi, ringkasan, dan tugas

yang berkaitan dengan materi. Selain itu, siswa juga dapat menemukan

arahan yang terstruktur untuk memahami materi yang diberikan.24 Jadi,

LKS merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah

proses belajar mengajar dalam pemahaman siswa berupa ringkasan materi

sesuai dengan indikator untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

b. Manfaat Penggunaan LKS

Menurut Wandhiro yang dikutip oleh Prida Purwoko, manfaat

penggunaan LKS dalam proses pembelajaran adalah:25

a) Mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran;
b) Membantu siswa dalam mengembangkan konsep;
c) Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses

pembelajaran;
d) Membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari

melalui kegiatan belajar;
e) Membantu siswa untuk menambah informasi tentang konsep yang

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis.

23 Sumiati dan Asra, Metode Pembelajaran, (Bandung:Wacana Prima), 2007,
hlm. 171

24 Andi Prastowo, Op.Cit, h. 223
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c. Fungsi Lembar Kerja Siswa (LKS)

Menurut Andi Prastowo, setidaknya ada empat fungsi LKS, yaitu

sebagai berikut.26

1) Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun
lebih mengaktifkan peserta didik;

2) Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk
memahami materi yang diberikan;

3) Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih; serta
4) Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik.

d. Tujuan Penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS)

Menurut Andi Prastowo  berpendapat paling tidak ada empat poin

yang menjadi tujuan penyusunan LKS, yaitu:27

1) Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk
berinteraksi dengan materi yang diberikan;

2) Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta
didik terhadap materi yang diberikan;

3) Melatih kemandirian belajar peserta didik; dan
4) Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta

didik.

e. Langkah-Langkah Membuat Lembar Kerja Siswa (LKS)

LKS yang inovatif dan kreatif akan menciptakan proses

pembelajaran yang menyenangkan serta dapat menumbuhkan minat

peserta didik untuk belajar. LKS berbasis pendekatan konstruktivisme

yang dikembangkan ini mengacu pada langkah-langkah membuat LKS

yang dikemukakan oleh Andi Prastowo, yaitu:28

26 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta:
DIVA Press, 2011), h. 205-206.

27 Ibid.
28 Ibid., h. 212-215.
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1) Melakukan analisis kurikulum, langkah ini dimaksudkan untuk

menetukan materi-materi mana memerlukan bahan ajar LKS. Dalam

menentukan materi ini langkah analisis yang digunakan yaitu dengan

cara melihat materi pokok, pengalaman belajar, serta materi yang

akan diajarkan, kemudian mencermati kompetensi yang mesti

dimiliki oleh peserta didik.

2) Menyusun peta kebutuhan LKS, langkah ini diperlukan untuk

mengetahui jumlah LKS yang harus ditulis serta melihat sekuensi

atau urutan LKS-nya.

3) Menentukan judul LKS, langkah ini diperlukan untuk menentukan

judul LKS. Judul LKS ditentukan atas dasar kompetensi-kompetensi

dasar, materi-materi pokok, atau pengelaman belajar yang terdapat

dalam kurikulum

4) Penulisan LKS, untuk menulis LKS langkah-langkahnya adalah

sebagai berikut.

a) Merumuskan kompetensi dasar;

b) Menentukan alat penilaian;

c) Menyusun materi;

d) Memperhatikan struktur LKS.
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f. Karakteristik Penilaian LKS

Menurut Hendro Darmodjo dan Jenny R.E. Kaligis LKS dikatakan

berkualitas baik jika memenuhi syarat sebagai berikut.29

a) Syarat-Syarat Didaktik

LKS sebagai salah satu bentuk sarana pembantu

berlangsungnya proses belajar mengajar harus memenuhi

persyaratan didaktik, artinya LKS harus mengikuti asas-asas belajar

yang efektif, yaitu :

(1) Memperhatikan adanya perbedaan individual;

(2) Tekanan pada proses untuk menemukan konsep-konsep;

(3) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan

kegiatan siswa;

(4) Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial,

emosional, moral, dan estetika pada diri siswa;

(5) Pengalaman belajarnya ditentukan oleh tujuan

pengembangan pribadi siswa dan bukan ditentukan oleh

materi bahan pelajaran

b) Syarat Konstruksi

Syarat konstruksi ialah syarat-syarat yang berkenaan dengan

penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran,

serta kejelasan. Syarat-syarat konstruksi ini adalah sebagai berikut.

29 Endang Widjajanti, Op.Cit., h. 2-5.
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(1) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat

kedewasaan siswa;

(2) Menggunakan struktur kalimat yang jelas;

(3) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat

kemampuan siswa;

(4) Hindarkan pertanyaan yang terlalu terbuka;

(5) Tidak mengacu pada buku sumber yang di luar kemampuan

keterbacaan siswa;

(6) Menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi

keleluasaan pada siswa untuk menuliskan jawaban atau

menggambar pada LKS;

(7) Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek;

(8) Menggunakan lebih banyak ilustrasi dibandingkan kata-

kata;

(9) Dapat digunakan untuk semua siswa, baik yang lamban

maupun yang cepat;

(10) Memiliki tujuan belajar yang jelas serta bermanfaat sebagai

sumber motivasi;

(11) Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya,

misalnya kelas, mata pelajaran, materi, dan lain sebagainya.
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c) Syarat-Syarat Teknis

(1) Tulisan

(a) Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf

latin atau romawi;

(b) Gunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, bukan

huruf biasa yang diberi garis bawah;

(c) Gunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris;

(d) Gunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah

dengan jawaban siswa;

(e) Usahakan perbandingan besar hurufnya dengan besarnya

gambar serasi.

(2) Gambar

Gambar yang baik untuk LKS adalah gambar yang dapat

menyampaikan pesan/isi dari gambar tersebut secara efektif

kepada pengguna LKS.

(3) Penampilan

Penampilan sangat penting dalam LKS. Anak pertama-

tama akan tertari pada penampilan bukan pada isinya.
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2) Aspek Kualitas Materi dalam LKS

a) Kelengkapan materi, keluasan materi, kebenaran konsep materi,

kesistematisan urutan materi, kesesuaian urutan materi, dan

kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran.

b) Keakuratan fakta dan data, keakuratan gambar dan ilustrasi,

keakuratan istilah, keakuratan notasi, simbol dan ikon.

c) Dorongan uraian isi terhadap pengembangan kemampuan

representasi matematis.

d) Kesesuaian indikator.

1) Aspek Pendekatan konstruktivisme

a) Invitasi

b) Eksplorasi

c) Pengajuan eksplanasi dan solusi

d) Tacking action (pengambilan tindakan)

2) Aspek Kepraktisan

Aspek ini dilihat dari penilaian pengguna dalam hal ini siswa

tentang LKS yang dikembangkan. Siswa menentukan apakah LKS

yang telah dikembangkan praktis atau tidak.

g. Keunggulan LKS

1) Dari aspek penggunaan: merupakan media yang paling mudah.
Dapat dipelajari di mana saja dan kapan saja tanpa harus
menggunakan alat khusus.
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2) Dari aspek pengajaran: Dibandingkan media pembelajaran jenis lain
bisa dikatakan lebih unggul. Karena merupakan media yang baik
dalam mengembangkan kemampuas peserta didik untuk belajar
tentang fakta dan mampu menggali prinsip-prinsip umum dan
abstrak dengan menggunakan argumentasi yang realistis.

3) Dari aspek kualitas: Penyampaian pesan pembelajaran: mampu
memaparkan kata-kata, angka-angka, notasi, gambar dua dimensi,
serta diagram dengan proses yang sangat cepat.

4) Dari aspek ekonomi: secara ekonomi lebih murah dibandingkan
dengan media pembelajaran lainnya.

h. Kelemahan LKS

1) Tidak mampu mempresentasekan gerakan, pemaparan materi
bersifat linear, tidak mampu mempresentasekan kejadian secara
berurutan.

2) Sulit memberikan bimbingan kepada pembacanya yang mengalami
kesulitan memahami bagian-bagian tertentu

3) Sulit memberikan umpan balik untuk pertanyaan yang diajukan yang
memiliki banyak kemungkinan jawaban atau pertanyaan yang
membutuhkan jawaban yang kompleks dan mendalam.

4) Tidak mengakomodasi peserta didik dengan kemampuan baca
terbatas karena media ini ditulis pada tingkat baca tertentu.

5) Memerlukan pengetahuan prasyarat agar peserta didik dapat
memahami materi yang dijelaskan. Peserta didik yang tidak
memenuhi asumsi pengetahuan prasyarat ini akan mengalami
kesulitan dalam memahami.

6) Cenderung digunakan sebagai hafalan. Ada sebagian pendidik yang
menuntut peserta didiknya untuk menghafal data, fakta dan angka.
Tuntutan ini akan membatasi penggunaan hanya untuk alat
menghafal.

7) Kadangkala memuat terlalu banyak terminologi dan istilah sehingga
dapat menyebabkan beban kognitif yang besar kepada peserta didik.

8) Presentasi satu arah karena bahan ajar ini tidak interaktif sehingga
cenderung digunakan dengan pasif, tanpa pemahaman yang
memadai.

4. LKS berbasis konstruktivisme

LKS merupakan bahan ajar yang harus mencerminkan pendekatan

yang akan digunakan dan tujuan atau kompetensi apa yang hendak dicapai.
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Pembelajaran matematika hendaknya memberikan kesempatan yang luas

kepada siswa untuk terlibat aktif sehingga konsep materi yang dipelajari

benar-benar tertanam dan mereka kuasai dengan baik.30 Sehingga LKS yang

dikembangkan menyesuaikan dengan pendekatan konstruktivisme.

Konstruktivisme dan representasi memiliki unsur keserasian.

Konstruktivisme merupakan pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk

mendorong siswa agar aktif dalam melakukan proses belajar secara

bermakna dan memberikan kesempatan pada siswa untuk menyusun

pengetahuan dari pengalaman konkret. Sedangkan Ragam representasi yang

sering digunakan dalam mengkomunikasikan ide-ide matematis antara lain:

diagram (gambar) atau sajian benda konkrit, tabel chart, pernyataan

matematika, teks tertulis, ataupun kombinasi dari semuanya.31 Bahkan,

menurut Kartini Hutagaol, bahwa pembelajaran kontekstual secara

signifikan lebih baik daripada pembelajaran konvensional dalam

meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa.32 Oleh sebab itu,

pendekatan konstruktivisme sejalan  atau cocok dipadukan sebagai

pendekatan yang memfasilitasi kemampuan representasi.

LKS berbasis konstruktivisme pada penelitian ini memiliki 4 tahapan

yaitu invitasi, eksplorasi, pengajuan eksplanasi dan solusi serta tacking action

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

31 Kartini Hutagaol, Loc.Cit., h.86
32 Ibid, h.97
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(pengambilan tindakan). Adpaun langkah-langkah konstruktivisme dalam

LKS yaitu, 1) Tahap invitasi ialah pada tahap ini siswa didorong agar

mengemukaan pegetahuan awalnya terhadap materi kubus dan balok,

kemudian siswa menuliskan jawabannya didalam LKS pada kolom jawaban

yang telah disediakan; 2) Tahap eksplorasi ialah pada tahap ini siswa diberi

kesempatan untuk menyelidiki menemukan konsep yang secara

keseluruhannya akan memenuhi rasa ingin tahu siswa tentang fenomena

dalam lingkungannya; 3) Pengajuan Eksplanasi dan Solusi ialah pada tahap

ini siswa melakukan diskusi antara siswa tersebut, baik individu maupun

kelompok. Pada tahap ini siswa membangun pemahaman baru tentang

konsep yang sedang ia pelajari; dan 4) Taking Action (pengambilan tindakan)

ialah pada tahap ini siswa merumuskan hasil eksplorasi dan diskusinya. guru

juga membimbing siswa untuk mengaplikasikan konseptualnya, baik melalui

kegiatan maupun melalui masalah yang berkaitan dengan isu dalam

lingkungan siswa tersebut.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia

Maulina Herdandi dengan judul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis

Pendekatan Konstruktivisme untuk Memfasilitasi Kemampuan Komunikasi

Matematis Siswa SMP Negeri 4 Pekanbaru”, program S1 Pendidikan Matematika
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Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau.33

Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan peneliti dan yang

dilakukan oleh Aulia Maulina Herdandi adalah terletak pada tujuan

pembelajarannya yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa,

sedangkan tujuan pembelajarannya adalah meningkatkan kemampuan

representasi matematika siswa.

Kemudian penelitian yang relevan lainnya adalah hasil penelitian yang

dilakukan oleh Nora Surmilasari Dengan Judul “Pengembangan LKS Matematika

Berbasis Konstruktivisme Untuk Pembelajaran Materi Perkalian Dua Matriks Di

Kelas XII SMA”, Seminar Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika

Fmipa UNY. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII IPA 2 SMA

Negeri 6 palembang yang berjumlah 40 orang.34

Perbedaan penelitian yang dilakukan Nora Surmilasari dengan penelitian

sekarang yaitu terletak pada lokasi, dan kemampuan matematis yang hendak

dicapai. Penelitian Nora Surmilasari di lakukan Palembang, tepatnya di SMA

Negeri 6 Palembang, dan tidak memfokuskan kemampuan matematis yang

hendak dicapai. Sedangkan penelitian sekarang akan dilakukan di MTs

Pekanbaru, dan fokus memfasilitasi satu kemampuan matematis yaitu

33 Aulia Maulina Herdandi, “Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis
Pendekatan Konstruktivisme untuk Memfasilitasi Kemampuan Komunikasi Matematis
Siswa SMP 4 Pekanbaru” (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau, 2017).

34 Nora Surmilasari, Op.Cit.
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kemampuan representasi matematis.

C. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan LKS berbasis pendekatan

konstruktivisme materi segitiga dan segiempat. Peneliti akan menguji kelayakan

LKS dapat memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa, sehingga

akan diketahui valid, praktis atau tidaknya LKS yang dihasilkan. Adapun bagian

kerangka berpikir tertera dalam Gambar II.1 sebagai berikut:
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Hasil yang
Diharapkan

Masalah

Penyelesaian
Masalah

Pengembangan LKS
berbasis pendekatan

konstruktivisme

Rendahnya kemampuan
representasi matematis siswa
MTs Al-Muttaqin Pekanbaru
dan belum tersedianya bahan

ajar yang mampu
memfasilitasi hal tersebut.

Perlunya pengembangan bahan ajar
yaitu LKS dikarenakan LKS berisi

latihan-latihan yang dapat
membantu siswa untuk

memfasilitasi kemampuan
representasi

Tersedianya LKS yang valid,
praktis dan efektif

Dapat meningkatkan kemampuan
representasi matematis

Wawancara
dan

Observasi

Gambar II.1
Kerangka Berpikir


