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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Landasan Teori 

1. Pemecahan masalah matematis 

 Pemecahan masalah matematis dalam matematika adalah suatu 

situasi pembelajaran agar tercapainya suatu pemilihan proses dan 

pelaksanaan operasi. Karena pemecahan masalah melibatkan 

pembelajaran maka penting bagi pelajar supaya terus berkeinginan 

belajar dan memecahkan masalah.
1
 

 Pemecahan masalah dipandang sebagai suatu proses untuk 

menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam 

upaya mengatasi situasi baru. Pemecahan masalah tidak sekedar sebagai 

bentuk kemampuan menerapkan aturan-aturan yang telah dikuasai 

melalui kegiatan-kegiatan belajar terdahulu, melainkan lebih dari itu, 

merupakan proses untuk mendapatkan seperangkat aturan yang lebih 

tinggi. Apabila seseorang telah mendapatkan suatu kombinasi perangkat 

aturan yang terbukti dapat dioperasikan sesuai dengan situasi yang 

dihadapi maka ia tidak saja dapat memecahkan suatu masalah, melainkan 

juga telah berhasil menemukan situasi yang baru.
2
 

 

                                                           
 

1
 Norani Idris, Pedagogi dalam Pendidikan Matemetika, (Utusan Publication dan 

Distributors SDN BHD: Kuala Lumpur, 2001), h. 143 

 
2
 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Penerbit Bumi Aksara. 

Jakarta: 2008), h.52 
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 Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan 

menyelesaikan masalah rutin, non-rutin, rutin terapan, rutin non-terapan, 

non-rutin terapan, dan masalah non-rutin non-terapan dalam bidang 

matematika. Masalah rutin adalah masalah yang prosedur 

penyelesaiannya sekadar mengulang secara algoritmik.Masalah non-rutin 

adalah masalah yang prosedur penyelesaiannya memerlukan perencanaan 

penyelesaian, tidak sekedar rumus, teorema, atau dalil. Masalah rutin 

terapan adalah masalah yang dikaitkan dengan dunia nyata atau 

kehidupan sehari-hari. Masalah rutin non-terapan adalah masalah rutin 

yang prosedur penyelesaiannya melibatkan berbagai algoritma 

matematika. Masalah non-rutin terapan adalah masalah yang 

penyelesaiannya menuntut perencanaan dengan mengaitkan dunia nyata 

atau dalam kehidupan sehari-hari. Masalah non-rutin non-terapan adalah 

masalah yang hanya berkaitan denganhubungan  matematika semata.
3
 

Adapun indikator kemampuan pemecahan masalah matematis, yaitu:
4
 

a. Mengidentifikasi unsur-unsur diketahui, ditanyakan, dan 

kecukupan unsur yang diperlukan. 

b. Merumuskan masalah matematis, atau menyusun model 

matematis. 

c. Menerapkan strategi penyelesaian masalah. 

                                                           
 3  Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Penelitian Pendidikan 

Matematika, (Jakarta:Aditama, 2016), h.84 

 
4
 Ibid. h.85 
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d. Menjelaskan atau menginterpretasikan hasil penyelesaian 

masalah 

 Menurut Polya, belajar pemecahan masalah matematis 

memerlukan strategi 4 tahapan yang meliputi:
5
 

1. Memahami masalah 

2. Merencanakan penyelesaian 

3. Menyelesaikan masalah sesuai rencana 

4. Melakukan pengecekan kembali.  

Berikut disajikan tabel yang menunjukkan penskoran indikator 

kemampuan pemecahan masalah matematis: 
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 Melly Andriani dan Mimi Hariyani, Pembelajaran Matematika SD / MI. (Pekanbaru: 

Benteng Media, 2013), h. 40 
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TABEL 2.1 

PENSKORAN INDIKATOR KEMAMPUAN  

PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS 

Jawaban siswa terhadap soal Skor 

1. Memahami masalah 

a. Salah menginterpretasikan/salah sama sekali 

b. Salah menafsirkan masalah, mengabaikan 

kondisi soal 

c. Memahami masalah soal selengkapnya 

 

0 

1 

 

2 

2. Membuat rencana penyelesaian 

a. Tidak ada rencana penyelesaian sama sekali 

b. Membuat rencana strategi yang tidak relevan 

c. Membuat rencana strategi penyelesaian yang 

kurang relevan, sehingga tidak dapat 

dilaksanakan 

d. Membuat rencana strategi yang tepat, tetapi 

belum lengkap 

e. Membuat rencana strategi penyelesaian yang 

benar mengarah pada jawaban 

 

0 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

3. Melaksanakan penyelesaian atau perhitungan 

a. Tidak ada jawaban atau jawaban salah 

b. Melaksanakan prosedur yang benar atau 

mungkin jawaban benar, tapi masih salah 

perhitungan 

c. Melaksanakan proses yang benar dan 

mendapatkan hasil yang benar 

 

0 

1 

 

 

2 

4. Menarik kesimpulan 

a. Tidak ada kesimpulan 

b. Ada kesimpulan tetapi kurang lengkap 

c. Kesimpual benar dan lengkap 

 

0 

1 

2 

Sumber : Modifikasi dari langkah-langkah Efendi Zakaria 

2. Model Generative Learning 

 Dikembangkan oleh Merlin C. Witrok pembelajaran Generatif 

merupakan salah satu strategi pembelajaran yang berusaha 
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menyatukan gagasan baru dengan skema pengetahuan yang telah 

dimiliki oleh siswa.
6
  

 Pembelajaran generatif (generative learning model) pertama kali 

diperkenalkan oleh Osborne dan Cosgrove di dalam buku Sutarman 

dan Swasono. Tipe pembelajaran generative learning adalah 

penyampaian materi yang menekankan pengintregrasikan aktif materi 

baru, sehingga siswa dapat mengucapkan dengan kata-kata sendiri apa 

yang telah mereka dengar. Jadi tipe generative learning memadukan 

skema yang ada dalam pemikiran atau di otak siswa dengan 

pengetahuan baru yang diajarkan kepadanya, sehingga muncul konsep 

baru sebagai hasil pembelajaran.
7
  

 Ngalium mengatakan bahwa “basis generative adalah 

konstruktivisme dengan sintak orientasi motivasi, pengungkapan ide 

awal, tantangan dan restruksi sajian konsep, aplikasi, rangkuman, 

evaluasi dan refleksi”.
8
 Belajar menurut teori konstruktivisme adalah 

suatu perubahan konseptual yang dapat berupa pengkonstruksian ide 

baru atau merekonstruksi ide yang sudah ada sebelumnya. Menurut 

konstruktivisme ketika siswa masuk ke kelas untuk menerima 

pelajaran, siswa tidak dengan kosong yang siap diisi dengan berbagai 

                                                           
 

6
 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2014), h.307. 

 
7
 Istarani dan Muhammad Ridwan, 50 Tipe Pembelajaran Kooperatif, (Medan: CV Media 

Persada, 2014), h. 134. 

 8
 Miftahul Huda, Op.Cit. h. 309. 
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macam pengetahuan.
9

 Sebenarnya para siswa telah membawa 

pengetahuan awal yang diistilahkan dengan gagasan atau pikiran awal. 

 Made Wena menguraikan bahwa langkah-langkah pembelajaran 

generatif terdiri atas empat tahap yaitu:
10

 

a. Pendahuluan atau Eksplorasi 

 Tahap pertama yaitu tahap eksplorasi yang disebut juga 

tahap pendahuluan. Pada tahap eksplorasi guru membimbing siswa 

untuk melakukan eksplorasi terhadap pengetahuan, ide, atau 

konsepsi awal yang diperoleh dari pengalaman sehari-harinya atau 

yang diperoleh dari pembelajaran pada tingkat sebelumnya. Untuk 

mendorong siswa agar melakukan eksplorasi, guru dapat 

memberikan stimulus berupa aktivitas/tugas-tugas seperti melalui 

demonstrasi/penelusuran terhadap suatu permasalahan yang dapat 

menunjukkan data atau fakta yang terkait dengan konsepsi yang 

akan dipelajari. 

b. Pemfokusan 

 Tahap kedua yaitu tahap pemfokusan atau pengenalan 

konsep atau intervensi. Pada tahap pemfokusan siswa melakukan 

pengujian hipotesis melalui kegiatan laboratorium atau dalam 

model pembelajaran yang lain. Pada tahap ini guru bertugas 

                                                           
9
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru 

Algasindo, 2004), h. 22 

 
10

 Made Wena, Op.Cit. h.181 
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sebagai fasilitator yang menyangkut kebutuhan sumber, bimbingan 

dan arahan, dengan demikian siswa dapat melakukan proses sains. 

c. Tantangan 

 Tahap ketiga yaitu tahap tantangan disebut juga tahap 

pengenalan konsep. Setelah siswa memperoleh data selanjutnya 

menyimpulkan dan menulis dalam lembar kerja siswa. Para siswa 

diminta mempresentasikan temuannya melalui diskusi kelas. 

Melalui diskusi kelas akan terjadi proses tukar pengalaman di 

antara siswa. 

 Pada tahap ini siswa berlatih untuk berani mengeluarkan 

ide, kritik, berdebat, menghargai pendapat teman, dan menghargai 

adanya perbedaan di antara teman. Pada saat diskusi, guru berperan 

sebagai moderator dan fasilitator agar jalannya diskusi terarah. 

Diharapkan pada akhir diskusi siswa memperoleh kesimpulan dan 

pemantapan konsep yang benar. Pada tahap ini terjadi proses 

kognitif, yaitu terjadinya proses mental yang disebut asimilasi dan 

akomodasi. 

d. Penerapan 

 Tahap keempat adalah penerapan. Pada tahap ini, siswa 

diajak untuk dapat memecahkan masalah dengan menggunakan 

konsep barunya atau konsep benar dalam situasi baru yang 

berkaitan dengan hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari.

 Pemberian tugas rumah atau tugas proyek yang dikerjakan 
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siswa di luar jam pertemuan merupakan bentuk penerapan yang 

baik untuk dilakukan. Pada tahap ini siswa perlu diberi banyak 

latihan-latihan soal. Dengan adanya latihan soal, siswa akan 

semakin memahami konsep (isi pembelajaran) secara lebih 

mendalam dan bermakna. Pada akhirnya konsep yang dipelajari 

siswa akan masuk ke memori jangka panjang; ini berarti tingkat 

retensi siswa semakin baik. 

 Tipe pembelajaran generative learning terdiri dari 4 tahap 

utama yang dimulai dengan guru melakukan tahap eksplorasi dan 

diakhiri dengan penerapan konsep.
11

 Karakteristik tipe generative 

learning ialah pembelajaran menekankan pengintegrasian aktif 

materi baru yang ada di benak siswa, sehingga siswa mengucapkan 

dengan kata-kata sendiri apa yang telah mereka dengar.
12

 Tahap 

tersebut disajikan pada Tabel 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

11
 Made wena, Op.Cit, h.181 

 
12

 Istarani, Op.Cit, h.135 
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TABEL 2.2 

TAHAP PEMBELAJARAN GENERATIVE LEARNING 

Tahapan Kegiatan Guru 

Pendahuluan Memberikan aktivitas melalui demonstrasi/ 

contoh-contoh yang dapat merangsang siswa untuk 

melakukan eksplorasi 

Mendorong dan merangsang siswa untuk 

mengemukakan pendapat serta merumuskan 

hipotesis 

Membimbing siswa untuk mengklarifikasikan 

pendapat 

Pemfokusan Membimbing dan mengarahkan siswa untuk 

menetapkan konteks permasalahan berkaitan 

dengan ide siswa yang kemudian dilakukan 

pengujian 

Membimbing siswa melakukan proses sains, yaitu 

menguji (melalui percobaan) sesuatu 

Menginterpretasi respons siswa. Menginterpretasi 

dan menguraikan ide siswa. 

Tantangan Mengarahkan dan memfasilitasi agar terjadi 

pertukaran ide antar siswa. Menjamin semua ide 

siswa dipertimbangkan. Membuka diskusi. 

Mengusulkan melakukan demonstrasi jika 

diperlukan 

Menunjukkan bukti ide ilmuwan (scientistview) 

Penerapan Membimbing siswa merumuskan permasalahan 

yang sangat sederhana. Membawa siswa 

mengklarifikasi ide baru. 

Membimbing siswa agar mampu menggambarkan 

secara verbal penyelesaian masalah. Ikut terlibat 

dalam merangsang dan kontribusi ke dalam diskusi 

untuk menyelesaikan permasalahan. 

 

 Pembelajaran generatif dapat dijabarkan ke dalam empat elemen 

dasar sekaligus bisa menjadi sintak penerapannya di ruang kelas, 

yaitu:
13

 

                                                           
 

13
 Miftahul Huda, Op.Cit, h.68 
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1) Mengingat (recall), aktivitas ini melibatkan siswa untuk menarik 

kembali informasi dari memori lama. Tujuannya adalah 

mempelajari informasi berdasarkan fakta-fakta. 

2) Menggabungkan (integration), aktivitas ini mengharuskan siswa 

untuk menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan 

sebelumnya. Tujuan integrasi adalah mentransformasikan 

informasi ke dalam bentuk yang lebih mudah diingat. 

3) Mengolah (organization), kegiatan ini melibatkan siswa untuk 

menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan gagasan-

gagasan dan konsep-konsep yang baru dengan cara sistematis. 

4) Memerinci (elaboration), aktivitas ini mengharuskan siswa untuk 

menghubungkan materi baru dengan informasi atau gagasan yang 

sudah ada mereka miliki sebelumnya. Tujuan elaborasi adalah 

untuk menambah gagasan-gagasan ke dalam informasi baru. 

 Setiap strategi pembelajaran memiliki keunggulan dan kelemahan, 

termasuk generative learning. Adapun kelebihan tipe pembelajaran 

generative learning antara lain:
14

 

1. Dapat menggali pengetahuan baru yang telah dimiliki oleh siswa, 

sebagai dasar perpaduan dengan pengetahuan baru. 

2. Menumbuhkan kembali daya ingat siswa, dari yang sebelumnya 

telah tertanam dalam pikirannya. 

3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memadukan 

pemikirannya dengan pengetahuan baru. 

4. Antara kemampuan siswa dengan pengetahuan baru saling 

terkontaminasi yang bisa disingkronisasikan. 

                                                           
 

14
 Istarani, Op.Cit, h.137 
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5. Membuat atau menemukan konsep baru dalam bidang 

pengetahuan. 

 

 Sedangkan yang menjadi kelemahan dari tipe generative learning 

adalah sebagai berikut: 

1. Siswa yang tidak memiliki ide atau gagasan dalam pemikiranya 

akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran ini. 

2. Apa yang dipikirkan oleh guru, belum tentu sesuai dengan apa 

yang ada di benak siswa. 

3. Harus banyak membaca sehingga dapat memadukan pengetahuan 

yang ada dalam benak (pikiran) dengan pengetahuan yang 

diajarkan. 

4. Memadukan pengetahuan yang ada dengan pengetahuan baru 

merupakan pekerjaan yang membutuhkan analisis tinggi. 

 

3. Lembar Kerja Siswa 

 Lembar Kerja Siswa merupakan salah satu bahan ajar cetak yang 

berupa lembaran-lembaran kertas yang memuat ringkasan materi 

pembelajaran, tugas-tugas dan soal-soal latihan yang dapat 

dipergunakan oleh siswa sebagai sarana pendukung pelaksanaan proses 

pembelajaran. Menurut Andi Prastowo, LKS merupakan bahan ajar 

cetak berupa lembaran-lembaran kertas yang berisi materi, ringkasan, 

dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus 

dikerjakan oleh siswa.
15

 Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah lembaran-

lembaran yang digunakan sebagai pedoman di dalam pembelajaran 

serta berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik dalam kajian 

                                                           
 

15
 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta: Diva 

Press, 2013), h.204 
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tertentu.
16

 Lembar kegiatan siswa dapat berupa panduan untuk latihan 

pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan 

semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen atau 

demonstrasi.
17

 Jadi dapat disimpulkan bahwa LKS merupakan suatu 

pedoman yang telah disusun sedemikian rupa sehingga memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memperluas pemahaman materi yang 

menjadi tujuan pembelajaran. Pedoman tersebut berisi kegiatan-

kegiatan yang terarah dan aktif dan dapat dijadikan penuntun bagi siswa 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran. 

 Pentingnya LKS dalam kegiatan pembelajaran, itu tidak bisa 

terlepas dari pengkajian fungsi, tujuan, dan manfaat LKS itu sendiri. 

Adapun fungsi LKS, sekurang-kurangnya LKS memiliki empat fungsi 

yaitu: 

a. Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran guru, namun 

lebih mengaktifkan siswa. 

b. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya akan tugas. 

c. Sebagai bahan ajar yang bisa mempermudah siswa untuk 

memahami materi 

d. Dapat mempermudah pelaksanaan pengajaran kepada siswa 

Tujuan LKS adalah sebagai berikut.
18

 

a. Menyajikan bahan ajar yang mempermudah siswa untuk 

berinteraksi dengan materi yang diberikan. 

b. Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan siswa 

terhadap materi yang diberikan 

c. Melatih kemandirian siswa 

                                                           
 

16
 Rizky Dezricha Fannie dan Rohati, Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis 

Predict, Observe, Explain (POE) pada Materi Program Linear di SMA, Jurnal Sainmatika, 

Volume 8, Nomor 1, 2014, h. 92 
 

17
 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2010), h.111 

 
18

 Ibid, h.205 
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d. Memudahkan guru dalam memberikan tugas kepada siswa 

Manfaat LKS dalam pembelajaran matematika adalah:
19

 

a. Merupakan alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran 

atau memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai variasi 

belajar mengajar. 

b. Dapat mempercepat pengajaran dan mempersingkat waktu 

penyajian materi pelajaran 

c. Memudahkan penyelesaian tugas perorangan, kelompok, atau 

klasikal karena tidak semua siswa dapat memahami persoalan itu 

pada waktu bersamaan. 

d. Mengoptimalkan penggunaan alat bantu pengajaran 

e. Membantu minat belajar siswa jika LKS disusun secara menarik. 

Langkah-langkah penyusunan LKS adalah sebagai berikut:
20

 

a. Melakukan analisis kurikulum. Langkah ini dimaksudkan untuk 

menentukan materi mana yang memerlukan bahan ajar LKS. Pada 

umumnya, dalam menentukan materi, langkah analisisnya 

dilakukan dengan cara melihat pokok, pengalaman belajar, serta 

materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, mencermati kompetensi 

yang harus dimiliki siswa 

b. Menyusun peta kebutuhan LKS. Peta kebutuhan LKS sangat 

diperlukan untuk mengetahui jumlah LKS yang harus ditulis serta 

melihat urutan LKSnya. Urutan penulisan ini dibutuhkan dalam 

menentukan prioritas penulisan. Langkah ini biasanya diawali 

dengan analisis kurikulum sumber belajar. 

c. Menentukan judul-judul LKS. Judul LKS ditentukan berdasarkan 

kompetensi-kompetensi dasar, materi-materi pokok, atau 

                                                           
 

19
 Ibid, h. 203 

 
20

 Andi Prastowo, Op.Cit, h.212-215 
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pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. Satu 

kompetensi dasar dapat dijadikan sebagai satu judul LKS apabila 

kompentensi tersebut tidak terlalu besar. Adapun besarnya 

kompetensi dasar dapat dideteksi antara lain dengan cara diuraikan 

ke dalam materi pokok mendapatkan maksimal 4 materi pokok, 

maka kompetensi tersebut dijadikan sebagai satu judul LKS. 

d. Penulisan LKS. Langkah-langkah dalam menulis LKS, yaitu: 

merumuskan kompetensi dasar, menentukan alat penilaian, 

menyusun materi dan memperhatikan struktur LKS. 

Untuk membuat sebuah LKS yang kaya manfaat, maka sebuah 

LKS harus dirancang terlihat menarik bagi siswa.Sehingga siswa 

merasa senang dan mudah untuk mempelajarinya.Dalam 

mengembangkan LKS yang “kaya manfaat” maka perlu 

memperhatikan desain pengembangan dan langkah-langkah 

pengembangannya.
21

 

1) Menentukan Desain Pengembangan LKS 

Seperti halnya bahan ajar yang menggunakan media cetak, 

desain LKS pada dasarnya tidak mengenal pembatasan.Batas yang 

ada hanyalah imajinasi dari pendidik. Namun ada dua faktor yang 

harus diperhatikan pada saat mendesain LKS, yaitu tingkat 

kemampuan membaca siswa dan pengetahuan siswa. 

 Adapun batasan umum yang dapat dijadikan pedoman saat 

                                                           
21

 Ibid., h.216-220 
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menentukan desain LKS adalah sebagai berikut: 

a) Ukuran 

Gunakan ukuran kertas yang dapat mengakomodasi 

kebutuhan pembelajaran yang telah ditetapkan. Contohnya, 

seorang pendidik menginginkan siswa untuk membuat bagan 

alur (sebagai salah satu tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan). Maka, ukuran LKS yang dapat mengakomodasi 

hal ini adalah kertas ukuran A4 (kuarto) 

b) Kepadatan halaman 

Dalam hal ini sebuah LKS yang akan dikembangkan harus 

diusahakan agar halaman tidak terlalu dipadati tulisan. Sebab, 

halaman yang terlalu padat akan mengakibatkan siswa sulit 

memfokuskan perhatian. 

c) Penomoran 

Penomoran materi juga tidak boleh dilupakan dalam 

mendesain LKS. Sebab, dengan adanya penomoran bisa 

membantu siswa, terutama bagai yang kesulitan untuk 

menentukan judul, subjudul, anak subjudul dari materi yang 

diberikan dalam LKS. 

d) Kejelasan 

Di dalam LKS harus dipastikan bahwa materi dan instruksi 

yang diberikan dapat dibaca oleh siswa. Karena sesempurna 

apapun materi yang telah disiapkan namun jika siswa tidak 
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mampu membaca LKS dengan jelas maka LKS yang dibuat 

tidak akan dapat bermanfaat secara maksimal. 

2) Langkah-langkah pengembangan LKS 

Menurut Belawati dalam Andi untuk mengembangkan LKS 

yang menarik dan dapat digunakan secara maksimal oleh siswa 

dalam kegiatan pembelajaran, ada empat langkah yang dapat 

ditempuh, yakni penetuan tujuan pembelajaran, pengumpulan 

materi, penyusunan elemen atau unsur-unsur, serta pemeriksaan 

dan penyempurnaan.
22

 

a) Menentukan tujuan pembelajaran yang akan dibreakdown 

dalam LKS 

Pada langkah ini hal yang dilakukan yaitu menentukan 

desain menurut tujuan pembelajaran yang diacu. Perhatikan 

variabel ukuran, kepadatan halaman, penomoran, dan 

kejelasan. 

b) Pengumpulan materi 

Dalam langkah pengumpulan materi harus dipastikan 

bahwa materi dan tugas yang akan dimaksudkan ke dalam 

LKS. Materi dan tugas yang telah ditentukan sejalan dengan 

tujuan pembelajaran. Bahkan yang akan dimuat dalam LKS 

dapat dikembangkan sendiri atau dapat memanfaatkan materi 

yang sudah ada, selain itu dapat pula ditambahkan ilustrasi 

                                                           
22

 Ibid., h.220-224 



27 
 

 
 

 

atau bagan yang dapat memperjelas penjelasan naratif yang 

disajikan. 

c) Penyusunan elemen atau unsur-unsur 

Pada bagian inilah, saatnya mengintegrasikan desain (hasil 

dari langkah pertama) dan tugas (hasil dari langkah kedua). 

d) Pemeriksaan dan penyempurnaan 

Sebelum memberikan LKS yang telah dibuat atau 

dikembangkan kepada siswa, maka perlu melakukan 

pengecekan kembali LKS tersebut. Menurut Andi ada empat 

variabel yang harus dicermati sebelum LKS dapat dibagikan 

kepada siswa, keempat variabel tersebut adalah sebagai 

berikut: kesesuaian desain dengan tujuan pembelajaran yang 

berangkat dari kompetensi dasar, kesesuaian materi dengan 

tujuan pendidikan, kesesuaian elemen atau unsur dengan 

tujuan pembelajaran, dan kejelasan penyampaian. 

 Keberadaan LKS memberi pengaruh yang cukup besar dalam 

proses belajar mengajar, sehingga penyusunan LKS harus memenuhi 

berbagai persyaratan yaitu syarat didaktik, syarat konstruksi dan syarat 

teknik. Berikut adalah penjelasannya:
23

 

 

 

                                                           
 

23
 Endang Widjajanti, Pelatihan Penyusunan LKS Mata Pelajaran Kimia Berdasarkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Bagi Guru SMK/MAK, (Materi dalam Kegiatan Pengabdian 

Masyarakat), (Yogyakarta: FMIPA UNY, 2008), h.1 
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1) Syarat didaktik 

Syarat didaktik merupakan syarat yang mengatur tentang 

penggunaan LKS yang bersifat universal yang dapat digunakan 

dengan baik untuk siswa. Syarat didaktik tersebut adalah: 

a) Mengajak siswa aktif dalam proses pembelajaran. 

b) Memberi penekanan pada proses untuk menemukan 

konsep. 

c) Memiliki variabel stimulus melalui berbagai media dan 

kegiatan siswa. 

d) Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, 

emosional, moral, dan estetika pada diri siswa. 

e) Pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan 

pengembangan pribadi. 

2) Syarat Konstruksi 

Syarat konstruksi merupakan syarat yang berhubungan dengan 

penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat 

kesukaran, dan kejelasan dalam LKS. Syarat konstruksi 

tersebut ialah: 

a) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat 

kedewasaan anak 

b) Menggunakan struktur kalimat yang jelas 

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar kalimat menjadi 

jelas maksudnya, yaitu: 
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(1) Hindarkan kalimat kompleks. 

(2) Hindarkan “kata-kata tak jelas” misalnya 

“mungkin, kira-kira”. 

(3) Hindarkan kalimat negatif, apalagi kalimat 

ganda 

(4) Menggunakan kalimat positif lebih jelas 

daripada kalimat negatif 

c) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan 

tingkat kemampuan anak. 

d) Hindarkan pertanyaan yang telalu terbuka. 

e) Tidak mengacu pada buku sumber yang di luar 

kemampuan keterbacaan siswa. 

f) Menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi 

keluasaan pada siswa untuk menulis maupun 

menggambar pada LKS. Memberikan bingkai dimana 

anak harus menuliskan jawaban atau menggambar 

sesuai dengan yang diperintahkan. Hal ini juga dapat 

memudahkan guru untuk memeriksa hasil kerja siswa. 

g) Menggunakan kalimat sederhana dan pendek. 

h) Gunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata 

i) Dapat digunakan oleh anak-anak, baik yang lamban 

maupun yang cepat 
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j) Memiliki tujuan yang jelas serta bermanfaat sebagai 

sumber motivasi 

k) Mempunyai identitas untuk memudahkan 

administrasinya. Misalnya, kelas, mata pelajaran, topik, 

nama atau nama-nama anggota kelompok, tanggal dan 

sebagainya. 

3) Syarat Teknis 

Syarat teknis merupakan syarat yang menekankan pada 

penyajian LKS, yaitu berupa tulisan, gambar dan penampilan 

dalam LKS. Berikut adalah penjelasannya: 

a) Tulisan 

(1) Gunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf 

latin atau romawi 

(2) Gunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik, 

bukan huruf biasa yang diberi garis bawah 

(3) Gunakan kalimat pendek, tidak boleh lebih dari 10 

kata dalam satu baris 

(4) Gunakan bingkai untuk membedakan kalimat 

perintah dengan jawaban siswa 

(5) Usahakan agar perbandingan besarnya huruf dengan 

besarnya gambar sesuai 
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b) Gambar 

Gambar yang baik untuk LKS adalah gambar yang 

dapat menyampaikan pesan/isi dari gambar tersebut 

secara efektif kepada pengguna LKS 

c) Penampilan 

Penampilan sangat penting dalam LKS. Anak pertama-

tama akan tertarik pada penampilan bukan pada isinya. 

 Pada penelitian ini, bahan ajar yang dikembangkan berupa LKS 

Matematika berbasis Generative Learning untuk Memfasilitasi 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis. Sehingga, syarat 

penyusunan LKS ditambah dengan syarat model Generative Learning, 

dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan langkah-langkah model 

Generative Learning. 

4. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

  Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai 

permasalahan yang berhubungan dengan sistem persamaan linear dua 

variabel. Di dalam menentukan materi SPLDV, itu tidak bisa terlepas 

dari Kompetensi Dasar, Indikator Pencapaian Kompetensi dan Tujuan 

Pembelajaran. Adapun Kompetensi Dasar di dalam materi SPLDV 

yaitu:
24
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 M. Cholik Kurniawan, Matematika SMP / MTs Jilid 2A, (Jakarta: Erlangga, 2017), h.1 
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3.5 Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan 

penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 

4.5 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan 

linear dua variabel. 

 Indikator Pencapaian Kompetensi adalah sebagai berikut: 

1. Membuat dan mendefenisikan bentuk persamaan linear dua 

variabel. 

2. Menentukan penyelesaian persamaan linear dua variabel. 

3. Membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan persamaan linear dua variabel. 

4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear 

dua variabel. 

 

 Tujuan Pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Siswa mampu membuat dan mendefenisikan bentuk persamaan 

linear dua variabel 

2. Siswa mampu menentukan penyelesaian persamaan linear dua 

variabel. 

3. Siswa mampu membuat model matematika dari masalah sehari-

hari yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel. 

4. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

persamaan linear dua variabel. 

Sistem persamaan linear dua variabel merupakan persamaan-

persamaan yang terbentuk jika dua persamaan atau lebih dipenuhi oleh 

himpunan nilai dari variabel yang sama.
25

 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) adalah suatu 

sistem persamaan yang terdiri atas dua atau lebih Persamaan Linear 

Dua Variabel (PLDV) dan setiap persamaannya mempunyai dua 

variabel.26 

                                                           
 

25
 P.P Vermani dan K. Arora, Matematika untuk SMP Kelas VIII.(New Delhi: Quadra, 

2013). h. 83 
26

 Jhon Abdi, Cara Cepat menyelesaikan Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV), 

diakses 3April 2012 dari situs http://jhonabdi.wordpress.com. 
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Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) adalah dua atau 

lebih persamaan linear dua variabel dengan variabel tiap persamaan 

sama, tetapi koefisien variabel dan konstanta untuk tiap persamaan 

belum tentu sama. 

Bentuk umum SPLDV dengan variabel x dan y adalah  : 

        
       

 

dengan                                    

            disebut koefisien,         disebut konstanta, serta         

disebut variabel. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Persamaa 

Linear Dua Variabel (SPLDV) adalah pasangan dua Persamaan Linear 

Dua Variabel (PLDV) atau lebih yang ekuivalen dengan bentuk umum 

dan penyelesaiannya terpenuhi secara serentak oleh pasangan terurut. 

Contoh persamaan linear dua variabel adalah  

1.         dan        

2. 
  

 
  

  

 
    dan 

    

 
   

3.       dan       

1. Metode Penyelesaian Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan 

linear dua variabel ada empat metode, yaitu metode grafik, metode 

substitusi, dan metode eliminasi. Adapun penjelasan dari keempat 

metode tersebut adalah sebagai berikut: 
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a. Metode Grafik 

Pada metode grafik, himpunan penyelesaian dari sistem 

persamaan linear dua variabel adalah koordinat titik potong kedua 

garis tersebut. Jika garis-garisnya tidak berpotongan di satu titik 

tertentu maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. 

Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan 

metode grafik diperoleh dengan cara menggambar persamaan–

persamaan tersebut dengan satu diagram Cartesius. Titik potong kedua 

persamaan linear dua variabel tersebut adalah penyelesaian sistem 

persamaan linear dua variabel. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian 

sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik adalah 

metode penyelesaian Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) 

yang dilakukan dengan cara menggambar grafik dari kedua atau lebih 

persamaan tersebut yang kemudian menentukan titik potongnya. 

Kelebihan dari metode grafik adalah siswa dapat mengetahui 

letak himpunan penyelesaian (titik potong) sistem persamaan linear 

dua variabel (SPLDV) pada bidang Cartesius. 

Kekurangan dari metode grafik adalah siswa kesulitan untuk 

menentukan letak himpunan penyelesaian (titik potong) sistem 

persamaan linear dua variabel jika himpunan penyelesaiannya bukan 

bilangan bulat. 
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b. Metode Substitusi (Penggantian) 

Metode substitusi adalah cara mengganti variabel yang satu 

dengan yang lain pada suatu persamaan.Menyelesaikan Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) menggunakan metode 

substitusi dilakukan dengan cara menyatakan salah satu variabel dalam 

bentuk variabel yang lain dari suatu persamaan, kemudia nilai variabel 

tersebut menggantikan variabel yang sama dalam persamaan yang lain. 

Kelebihan dari metode substitusi adalah siswa lebih terampil 

untuk mengubah atau menyatakan suatu persamaan ke bentuk variabel 

yang lain. 

Kekurangan dari metode substitusi adalah siswa merasa kesulitan 

untuk mengubah atau menyatakan suatu persamaan ke bentuk variabel 

yang lain jika koefisien pada masing–masing variabel bukan satu. 

c. Metode Eliminasi (Menghilangkan) 

Metode Eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel 

dengan syarat variabel yang akan dilenyapkan harus mempunyai 

koefisien yang sama.  

Jika koefisien variabel yang akan dilenyapkan tidak sama, maka 

harus mengalikan dengan bilangan (kosntanta) sehingga variabelnya 

mempunyai koefisien yang sama. Kemudian pelenyapannya dapat 

menggunakan operasi penjumlahan (jika berlawanan tanda) dan dapat 

menggunakan operasi pengurangan (jika tandanya sama). 
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Kelebihan metode eliminasi adalah siswa dapat mengetahui secara 

langsung nilai dari masing–masing variabel yang memenuhi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). 

Kekurangan metode eliminasi adalah dibutuhkan waktu yang relatif 

lama karena harus menyamakan koefisien dari variabel yang akan 

dihilangkan, dibutuhkan ketelitian untuk menetukan operasi hitung 

yang akan digunakan ketika menghilangkan salah satu variabel. 

5. LKS Berbasis Generative Learning pada Materi SPLDV. 

  LKS Berbasis Generative Learning ini menggunakan langkah-

langkah panduan latihan sesuai dengan tahapan-tahapan pada model 

Generative Learning. Tahapan-tahapan model Generative Learning 

yang digunakan adalah tahap eksplorasi, tahap pemfokusan, tahap 

tantangan dan tahap penerapan. Selanjutnya, tahapan-tahapan pada 

model Generative Learning tersebut digunakan pada penyajian materi 

SPLDV dengan contoh soal dan penyelesaiannya. Adapun contoh soal 

yang digunakan pada LKS tersebut berkaitan dengan penerapan di 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dikatakan bahwa tahapan 

penerapan pada model Generative Learning sangat berkaitan dengan 

materi SPLDV dengan menggunakan soal latihan SPLDV yang 

berkaitan erat penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Penyajian materi SPLDV di dalam LKS mengikuti langkah-

langkah yang terdapat di dalam model generative learning yaitu: 
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1. Eksplorasi 

Tahap pertama adalah eksplorasi. Tahap ini melatih siswa 

untuk melakukan kegiatan aktif. Aktivitas ini akan membantu 

siswa mengumpulkan data-data berdasarkan hasil pengamatan di 

lapangan atau memahami soal cerita SPLDV yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. 

2. Pemfokusan 

Pada tahap kedua yakni pemfokusan. Hal ini dilakukan dengan 

menggunakan data yang diperoleh dari tahap eksplorasi. Uji 

hipotesis dapat dilakukan dengan menganalisis data dari tahapan 

eksplorasi untuk menemukan konsep SPLDV. 

3. Tantangan 

Selanjutnya tahap ketiga yakni tantangan. Tahap ini membantu 

siswa untuk menyimpulkan hasil yang telah diperoleh berdasarkan 

tahapan yang telah dilakukan. Kesimpulan dibuat berkaitan dengan 

isi hipotesis yang sudah dibuat pada tahap eksplorasi. 

4. Penerapan 

Tahapan terakhir yakni menyelesaikan soal penerapan. 

Tahapan ini melatih siswa untuk menggunakan kesimpulan yang 

telah diperolehnya, baik itu dari segi konsep maupun perhitungan 

yang melibatkan rumus-rumus untuk memperkuat pemahamannya. 

Pada tahap ini siswa dilatih untuk menyelesaikan soal-soal baru 

yang telah diperoleh dari konsepsi sebelumnya. Soal penerapan 
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yang diberikan merupakan soal kemampuan pemecahan masalah 

matematis. 

B. Penelitian yang Relevan 

 Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Sutarman dan Suwasono menyimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran generatif dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran fisika serta dapat meningkatkan keterampilan proses belajar 

fisika yang dilakukan oleh siswa.
27

 Dengan demikian model pembelajaran 

generatif dapat digunakan dalam pengembangan LKS untuk proses 

pembelajaran.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang mengaitkan dengan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa yang dilakukan oleh Mawaddah dan 

Hana Anish yang dilakukan di SMP Negeri 13 Banjarmasin, didapati 

hanya sebagian kecil siswa kelas VII yang dapat membuat rencana 

pemecahan masalah dalam menjawab soal dan menyelesaikan masalah 

dengan prosedur matematika.Oleh karena itu, harus ada upaya untuk 

menciptakan suasana belajar matematika yang kondusif agar siswa 

mengalami pembelajaran bermakna dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika.
28

 

                                                           
 

27
 Made Wena, Op.Cit, h.183 

 
28

 Siti Mawaddah dan Hana Anisah, Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa 

pada Pembelajaran Matematika dengan Menggunakan Model Pembelajaran Pembelajaran 

Generatif (Generative Learning) di SMP, EDU-MAT Jurnal Pendidikan Matematika, Volume 3 

No 2, Oktober 2015, h.167. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mawaddah dan Sutarman memiliki perbedaan.Adapun 

perbedaan penelitian menggunakan metode penelitian dan pengembangan 

pada pelajaran matematika, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Sutarman bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan keterampilan siswa 

pada pelajaran fisika dan penelitian yang dilakukan oleh Mawaddah 

menggunakan metode deskriptif. 

 Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rohmi Sepliana 

dengan judul penelitian “Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis 

Generative Learning untuk Memfasilitasi Kemampuan Pemahaman 

Konsep Matematis Siswa” diperoleh bahwa hasil validasi ahli materi 

sebesar 88,90% dan validasi oleh ahli teknologi sebesar 85,50%, tingkat 

kepraktisan pada kelompok kecil sebesar 89,00% dan kelompok terbatas 

sebesar 92,00%. Dari hasil tersebut, model pembelajaran dapat digunakan 

di dalam pengembangan bahan ajar LKS. 

 Selain itu, penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Azhari 

Parlindungan Siregar dari program studi Pendidikan Matematika Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau dengan judul “Pengembangan 

Lembar Kerja Siswa Berbasis Model Generative Learning untuk 

Memfasilitasi Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP”. Setelah 

mengikuti pembelajaran menggunakan LKS berbasis Generative Learning 

pada materi Persamaan Linear Dua Variabel, rata-rata nilai tes 
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kemampuan komunikasi matematis siswa siswa lebih tinggi (77,96%) 

disbanding dengan pembelajaran konvensional (66,07)  

 Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran generatif dapat meningkatkan hasil belajar siswa.Dari 

keberhasilan penelitian yang dilakukan tersebut, maka peneliti 

menggunakan model pembelajaran generative learning untuk penelitian 

dan pengembangan mengambil judul “Pengembangan Lembar Kerja 

Siswa Berbasis Generative Learning untuk Memfasilitasi Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa”. 

C. Kerangka Berpikir 

 Peneliti menggunakan bahan ajar berupa lembar kerja siswa 

berbasis generative learning untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa SMP. Di dalam LKS ini dilengkapi dengan 

pembahasan materi, pertanyaan-pertanyaan dan latihan. 

 Peneliti menampilkan cover, kata pengantar, daftar isi, petunjuk 

penggunaan LKS, Kompetensi Dasar, Indikator dan Indikator Pencapaian 

Kompetensi yang diperlukan untuk bahan ajar LKS yang valid dan 

praktis.Adapun materi bahan ajar yang disajikan oleh peneliti adalah 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel.Kurikulum yang digunakan oleh 

peneliti adalah kurikulum 2013.Selanjutnya LKS disajikan dengan 

tahapan-tahapan yang terdapat di dalam model generative learning beserta 

contoh soal dan latihan kemampuan pemecahan masalah matematis. 
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Kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LKS yang digunakan siswa di SMP belum 

memfasilitasi kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa 

Perlunya bahan ajar berupa 

LKS untuk memfasilitasi 

kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa 

Kurikulum 2013 Edisi Revisi 

materi Sistem Persamaan Linear 

Dua Variabel digunakan untuk LKS 

berbasis Generative Learning 

Tindakan: mengembangkan LKS berbasis Generative Learning untuk 

memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa  

Hasil yang diharapkan: LKS berbasis Generative Learning untuk siswa 

SMP pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel yang 

valid dan praktis. 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 


