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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Landasan Teoretis 

1. Kemampuan Komunikasi Matematis 

a. Pengertian Kemampuan Komunikasi Matematis 

Komunikasi matematika merupakan kemampuan matematik 

esensial yang tercantum dalam kurikulum matematika sekolah 

menengah. Komponen tujuan pembelajaran matematika tersebut 

antara lain: dapat mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, 

diagram, atau ekspresi matematik untuk memperjelas keadaan atau 

masalah, dan memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, sikap rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

pemecahan masalah.
1
 

Menurut Noraini Idris, kemampuan komunikasi matematika 

adalah kemampuan dalam membaca, menafsirkan, 

menginterpretasikan grafik, dan menggunakan konsep matematika 

yang benar dalam menyampaikan argumen secara lisan maupun 

tulisan.
2
 Dimana kemampuan komunikasi matematika disini yaitu 

bagaimana siswa mengungkapkan gagasan dan nalar matematikanya 

kedalam bentuk lambang maupun grafik atau diagram. 

                                                             
1
 Heris Hendriana & Utari Soemarmo, 2014, Penilaian Pembelajaran 

Matematika, Bandung: Refika Aditarma, h. 29 
2
 Noraini Idris, 2005, Pedagogi dalam Pendidikan Matematika, Selangor: 

Lahpron SDN, h. 7 
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Komunikasi matematika dapat diartikan sebagai suatu peristiwa 

dialog atau hubungan yang terjadi di lingkungan kelas, dimana terjadi 

pengalihan pesan, dan pesan yang dialihkan berisikan tentang materi 

matematika yang dipelajari siswa, misalnya berupa konsep, rumus, 

atau strategi penyelesaian suatu masalah.
3
 Berdasarkan uraian 

tersebut, siswa dituntut memiliki kemampuan komunikasi matematika 

dengan tujuan mempermudah siswa dalam memecahkan masalah. 

Komunikasi bertujuan tersampaikannya pesan yang sesuai 

dengan maksud sumber pesan. Dengan demikian kriteria keberhasilan 

penerima pesan menangkap dan memaknai pesan yang disampaikan 

sesuai dengan maksud sumber pesan. Manakala pesan yang 

disampaikan dimaksud lain oleh penerima pesan, atau terjadi 

ketidaksesuaian antarsumber dan penerima pesan, maka proses 

komunikasi bisa dikatakan gagal.
4
 

Berdasarkan  beberapa pendapat, dapat disimpulkan  bahwa 

kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam 

menyampaikan gagasan atau ide matematis, baik secara lisan maupun 

tulisan serta kemampuan dalam merefleksikan gambar, tabel atau 

grafik kedalam ide-ide matematika, konsep matematika dengan bahasa 

sendiri dalam bentuk penulisan secara matematika dan menyatakan 

peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika.

                                                             
3
 Ahmad Susanto, 2013, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, 

Jakarta: Kencana, h. 213 
4
 Wina Sanjaya, 2012, Media Komunikasi Pembelajaran, Jakarta: Kencana, 

h. 80-81 
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b. Komponen-Komponen Kemampuan Komunikasi 

Abdul Majid menyebutkan, ada lima komponen yang terlibat 

dalam komunikasi. Kelima komponen tersebut antara lain:
5
 

1) Komunikator 

Komunikator merupakan sumber dan pengirim pesan. 

Kredibilitas komunikator yang membuat komunikan 

percaya terhadap isi pesan sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan komunikasi. 

2) Pesan yang disampaikan 

Pesan harus memiliki daya tarik tersendiri, sesuai dengan 

kebutuhan penerima pesan, adanya kesamaan pengalaman 

tentang pesan, dan ada peran pesan dalam memenuhi 

kebutuhan penerima. 

3) Komunikan 

Agar komunikasi berjalan lancar, komunikan harus mampu 

menafsirkan pesan, sadar bahwa pesan sesuai dengan 

kebutuhannya dan harus ada perhatian terhadap pesan yang 

diterima. 

4) Konteks 

Komunikasi berlansung dalam setting atau lingkungan 

tertentu. Lingkungan yang kondusif sangat mendukung 

keberhasilan komunikasi. 

5) Sistem penyampaian 

Sistem penyampaian berkaitan dengan metode dan media. 

Metode dan media yang digunakan dalam proses 

komunikasi harus disesuaikan dengan kondisi atau 

karakteristik penerima pesan. 

 

Komponen tujuan pembelajaran matematika antara lain yaitu dapat 

mengkomunikasikan gagasan dengan symbol, tabel, diagram atau 

ekspresi matematik untuk memperjelas keadaan atau masalah, dan 

memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

                                                             
5
 Abdul Majid, 2014, Strategi Pembelajaran, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

h. 285 
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sikap rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika.  

c. Indikator-Indikator Komunikasi Matematika 

Adapun indikator kemampuan komunikasi siswa sebagai 

berikut:
6
 

1) Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke 

dalam ide matematika. 

2) Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika, secara lisan 

atau tulisan, dengan benda nyata, gambar, grafik, dan 

aljabar. 

3) Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika. 

4) Mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang 

matematika. 

5) Membaca presentasi matematika tertulis dan menyusun 

pernyataan yang relevan. 

6) Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan 

definisi dan generalisasi. 

7) Menjelaskan dan membuat pertanyaan matematika yang 

telah dipelajari. 

Hamdani juga menyampaikan indikator dari komunikasi 

matematika yang dikhususkan untuk peserta didik tingkat SMP adalah 

sebagai berikut:
7
 

1) Membuat model dari situasi melalui lisan, tulisan, benda-

benda konkrit, gambar, grafik, dan metode-metode aljabar 

2) Menyusun refleksi dan membuat klarifikasi tentang ide-ide 

matematika 

3) Mengembangkan pemahaman dasar matematika termasuk 

aturan-aturan definisi matematika 

4) Menggunakan kemampuan membaca, manyimak, dan 

mengamati untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi 

suatu ide matematika 

                                                             
6
 Karunia Eka Lestari Dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, 2015, 

Penelitian Pendidikan Matematika, Bandung: PT Refika Aditama, h. 83 
7 Hamdani, “Pengembangan Pembelajaran dengan Mathematical Discourse 

Dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematik Pada Peserta Didik 

Sekolah Menengah Pertama”, dalam Seminar Matematika Dan Pendidikan 

Matematika UNY, Yogyakarta: UNY, 2009, h. 166 
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5) Mendiskusikan ide-ide, membuat konjektur, menyusun 

argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi 

6) Mengapresiasi nilai-nilai dari suatu notasi matematis 

termasuk aturan-aturannya dalam mengembangkan ide 

matematika 

Indikator komunikasi matematika menurut Eka dan Hamdani 

terangkum dalam indikator komunikasi menurut Cai, Lane dan 

Jakabein dalam Sugianto. Maka pada penelitian ini, indikator 

kemampuan komunikasi matematika yang peneliti gunakan adalah 

model Cai, Lane dan Jakabein yang meliputi:
8
 

1) Menulis (Written Text), siswa dapat menuliskan penjelasan dari 

jawaban permasalahannya secara matematis, masuk akal, dan 

jelas serta tersusun secara logis dan sistematis  

2) Menggambar (Drawing), siswa mampu melukiskan gambar, 

diagram atau tabel secara lengkap dan benar. 

3) Ekspresi matematika (Mathematical Expressions), siswa mampu 

memodelkan matematika secara benar, kemudian melakukan 

perhitungan atau mendapatkan solusi secara lengkap dan benar.  

d. Rubrik Penskoran Komunikasi Matematis 

Pada penelitian ini peneliti mengutip indikator kemampuan 

komunikasi yang berpedoman pada model Cai, Lane dan Jakabein 

yang dimodifikasi oleh peneliti serta dapat dilihat  pada tabel II.1 

berikut: 

                                                             
8 Sugianto, dkk, “Perbedaan Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Jigsaw Dan STAD Ditinjau Dari Kemampuan Penalaran Dan Komunikasi 

Matematika Peserta Didik SMA”, dalam Jurnal Didaktik Matematika , 1:1, Medan: 

UNIMED, 2014, H. 117 
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TABEL II.1 

RUBRIK PENSKORAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI 

MATEMATIKA 

No Indikator Keterangan Skor 

1 Menulis (menjelaskan ide 

atau situasi dari suatu 

gambar) 

Tidak ada jawaban 0 

Jawaban yang ditulis ada, namun 

sama sekali tidak sesuai kriteria 

1 

Jawaban yang ditulis sesuai kriteria, 

namun sebagian besar jawaban salah 

2 

Jawaban yang ditulis benar sesuai 

kriteria, namun terdapat sedikit 

kesalahan 

3 

Jawaban yang ditulis tepat, benar, 

dan sesuai kriteria 

4 

2 Menggambar ( menyatakan 

suatu situasi dengan 

gambar atau grafik) 

Tidak ada jawaban 0 

Gambar sesuai kriteria, namun 

sebagian besar gambar salah 

1 

Hanya sedikit gambar yang benar 2 

Gambar benar sesuai kriteria, namun 

terdapat sedikit kesalahan 

3 

Gambar tepat, benar, dan sesuai 

kriteria 

4 

3 Ekspresi matematika 

(menyatakan suatu situasi 

ke dalam bentuk model 

matematika) 

Tidak ada jawaban 0 

Ekspresi matematika ada, namun 

sama sekali tidak sesuai kriteria 

1 

Ekspresi matematika sesuai kriteria, 

namun sebagaian besar jawaban 

benar 

2 

Ekspresi matematika benar sesuai 

kriteria, namun terdapat sedikit 

kesalahan 

3 

Ekspresi matematika tepat, benar, 

dan sesuai kriteria 

4 

             

e. Manfaat Kemampuan Komunikasi 

Kemampuan komunikasi matematika yang baik perlu dibangun 

oleh guru dan siswa. Menurut NCTM dalam Yosmaniarti, manfaat 

kemampuan komunikasi matematika pada siswa yaitu:
9
 

                                                             
9 Yosmaniarti, Edwin Musdi dan Yusmet Rizal, 2012, “Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa Melalui Pendekatan Matematika 

Realistik”, Jurnal Pendidikan Matematika, Part 3 Vol 1 No. 1, h.66 
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1) Memodelkan situasi dengan lisan, tertulis, gambar, grafik, dan 

secara aljabar. 

2) Merefleksikan dan mengklarifikasi dalam berfikir mengenai 

gagasan-gagasan matematika dalam berbagai situasi. 

3) Mengembangkan pemahaman terhadap gagasan-gagasan 

matematika termasuk peranan defenisi-defenisi dalam matematika.   

4) Menggunakan keterampilan membaca, mendengar, dan melihat 

untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi gagasan matematika. 

5) Mengkaji gagasan matematika melalui konjektur dengan alasan 

yang meyakinkan. 

Melalui komunikasi matematika siswa dapat mengeksplor ide-ide 

matematika secara tulisan, menyatakan dalam gambar atau diagram atau 

model matematika. 

2. Pendekatan  Pembelajaran Brain Based Learning (BBL) 

a. Pengertian Brain Based Learning (BBL) 

Otak merupakan organ terpenting dari manusia, karena otak 

mempunyai bagian-bagian penting yang menjalankan berbagai fungsi 

yang berada seperti, berpikir, seksualitas, memori, pertahan, emosi, 

pernapasan,dan kreativitas. Otak dilengkapi dengan sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menjalankan suatu pekerjaan.
10

 Otak juga 

                                                             
10 Eric Jensen, 2008, Brain Based Learning, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.3 
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sangat pandai dalam belajar tentang apa yang dibutuhkan untuk 

bertahan hidup secara sosial, ekonomi, emosi maupun fisik.
11

 

       Otak yang optimal adalah otak yang semua potensinya 

teoptimalkan secara baik. Agar otak teroptimalkan secara baik maka 

otak harus dipakai secara cakap. Kecapekan dalam menggunakan otak 

juga harus diifungsikan dalam kecakapan berfikir. Untuk 

mengaktifkan kecakapan itu harus dilakukan secara natural yang 

sesuai dengan cara kerja otak yang bisa disebut dengan Brain Based 

Learning. 
12

 

      Brain Based Learning  (pembelajaraan berbasis otak) adalah 

pembelajaran yang disesuaikan dengan cara berfikir otak yang 

didesain secara alamiah untuk belajar. Pembelajaran berbasis 

kemampuan otak mempertimbangankan apa yang sifatnya alami bagi 

otak dan bagaimana otak dipengaruhi oleh lingkungan maupun 

pengalaman.
13

 

b. Langkah-Langkah Brain Based Learning 

Pembelajaran berbasis kemampuan kerja otak 

mempertimbangkan apa yang sifatnya alami bagi otak manusai dan 

bagaimana otak dipengaruhi oleh lingkungan karena sebagian besar 

otak kita terlibat dalam hampir semua tindakan pembelajaran. 

                                                             
11

 Ibid., h.4 
12

 Barbara K.Given, 2007, Brain Based Teaching, Bnadung: Mizan Maedia 

Utama, h.32 
13

 Eric, Op.Cit., h.581 
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Eric Jensen mengungkapkan ada tujuh tahap garis besar 

perencanaan berbasis kemampuan otak (BBL), yaitu:
14

 

1) Pra-pemaparan, yakni tahap ini memberikan otak suatu tinjauan 

atas pembelajaran baru sebelum benar-benar digali. Tahap ini 

membantu otak mengembangkan peta konseptual yang lebih baik. 

2) Persiapan, yakni tahap menciptakan keingintahuan atau 

kesenangan atau “mengatur kondisi antisipatif”. 

3) Inisiasi dan Akuisisi, yakni tahap memberikan pembenaman atau 

tahap penciptaan koneksi (saraf-saraf saling berkomunikasi satu 

sama lain). Tahap ini membantu siswa untuk membangun 

pengetahuan dan pemahaman awal. 

4) Elaborasi, yakni tahap pemrosesan informasi. Pada tahap ini 

memastikan peserta didik tidak membuang fakta-fakta yang 

dihafalkan, melainkan mengembangkan jalur saraf yang kompleks 

yang menghubungkan koneksi subjek-subjek pelajaran dengan cara 

yang bermakna. 

5) Inkubasi dan memasukkan informasi, tahap ini mementingkan 

pentingnya waktu istirahat dan waktu untuk mengulang 

kembali/tinjauan. Dikarenakan otak belajar paling efektif dari 

waktu ke waktu, bukan langsung pada sesaat. 

6) Verifikasi dan pengecekan keyakinan, tahap ini guru mengecek 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. 

Perayaan dan Integrasi, tahap ini adalah tahap menanamkan semua 

arti penting rasa cinta dari belajar (melibatkan emosi). 

 

3. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

a. Pengertian Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar kerja siswa adalah lembaran-lembaran yang berisi 

tugas yang harus dikerjakan peserta didik. Lembar kerja biasanya 

berupa petunjuk,langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. 

Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus jelas 

                                                             
14

 Eric Jensen, Op.Cit., h. 484-490 
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kompetensidasar yang akan dicapainya. Lembar kegiatan dapat 

digunakan untuk mata pelajaran apa saja.
15

 

Lembar kerja siswa (LKS) merupakan salah satu bahan 

pembelajaran. Secara umum LKS merupan perangkat pembelajaran 

sebagai pelengkap atau sarana pendukung pelaksanaan rencana 

pelaksaan pembelajaran (RPP). Lembar kertas yang berupa 

informasi maupun soal-soal (pertanyaan-pertanyaan) yang harus 

dijawab oleh peserta didik. LKS ini sangat baik digunakan untuk 

menggalakkan keterlibatan peserta didik dalam belajar baik 

dipergunakan dalam penerapan metode pembimbing maupun untuk 

memberikan latihan pengembangan.
16

  

Adapun ciri-ciri LKS adalah sebagai:
17

  

1) LKS hanya terdiri dari beberapa halaman, tidak sampai 100 

halaman 

2) LKS dicetak sebagai bahan ajar yang spesifik untuk 

dipergunakan oleh sauan tingkat pendidikan tertentu 

3) Di dalamnya terdiri uraian singkat tentang pokok bahasan 

secara umum, rangkuman pokok bahasan, puluhan soal-soal 

pilihan ganda dan soal-soal isian. 

 

 

                                                             
15 Afriza dan Risnawati, 2011, Pengembangan Dan Pengemasan LKS, 

Pekanbaru: Zanafa Publishing, h.6 
16

 Ibid.,h.6 
17

 Ibid.,h.7 
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b. Tujuan dan Manfaat Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LKS bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan 

dan untuk mengefektifkan pelaksanaan belajar mengajar. Selain itu, 

LKS akan memberikan manfaat bagi guru dan siswa. Guru akan 

memiliki bahan ajar yang siap digunakan, sedangkan siswa akan 

mendapatkan pengalaman belajar mandiri dan belajar memahami 

tugas tertulis yang tertuang dalam LKS.
18

 Memudahkan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran dan memberikan tantangan kepada guru 

untuk menyiapkan bahan ajar secara cermat. 

Fungsi LKS antara lain bagi siswa LKS berfungsi untuk 

memudahkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang 

didapat. Dan bagi guru LKS berfungsi untuk menuntun siswa akan 

berbagai kegiatan yang perlu diberikannya serta mempertimbangkan 

proses berfikir yang bagaimana yang akan ditumbuhkan pada diri 

siswa. Selain itu, dengan adanya LKS siswa tidak perlu mencatat atau 

membuat iktisar atau resume pada modul catatannya lagi, sebab dalam 

tiap LKS biasanya sudah terdapat ringkasan seluruh materi 

pembelajaran.   

c. Langkah-langkah Penyusunan Lembar Kerja Siswa 

Penggunaan LKS sangat besar peranannya dalam proses 

pembelajaran, sehingga seolah-olah penggunaan LKS dapat 

                                                             
18

 Ibid.,h.7 
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menggantikan kedudukan seorang guru. Langkah-langkah penyusunan 

LKS menurut Diknas yaitu:
19

 

1) Melakukan analisis kurikulum 

  Langkah ini dimaksudkan untuk menentukan materi-materi 

mana yang memerlukan bahan ajar LKS. Pada umumnya, dalam 

menentukan materi,langkah analisis dilakukan dengan cara 

melihat materi pokok, pengalaman belajar, serta materi yang 

diajarkan. Selanjutnya, kita juga harus mencermati kompetensi  

yang mesti dimiliki siswa. 

2) Menyusun peta kebutuhan LKS 

Petak kebutuhan LKS sangat diperlukan untuk mengetahui 

jumlah LKS yang harus ditulis serta melihat urutan LKS nya. 

Urutan LKS sangat dibutuhkan dalam menentukan prioritas 

penulisan. Langkah ini biasanya diawali dengan analisis 

kurikulum dan analisis sumber belajar.  

3)   Menentukan judul-judul LKS 

LKS ditentukan atas dasar kompetensi-kompetensi, materi-

materi, atau pengalaman  belajar yang terdapat dalam kurikulum. 

Satu kompetensi dasar dapat dijadikan sebagai judul LKS apabila 

kompetensi tersebut tidak terlalu besar. Adapun besarnya 

kompetensi tersebut dapat dideteksi, antara lain dengan cara 

apabila diuraikan ke dalam materi pokok mendapatkan maksimal 

                                                             
19

 Ibid., h. 212-215 
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empat materi pokok, maka kompetensi tersebut dapat dijadikan 

sebagai satu judul LKS. 

4) Penulisan LKS 

Untuk menulis LKS, langkah-langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a) Merumuskan kompetensi dasar 

b) Menentukan alat penelitian 

c) Menyusun materi 

d) Memperhatikan Struktur LKS 

 

d. Kriteria Kualitas Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Keberadaan LKS memberi pengaruh yang besar dalam proses 

belajar mengajar, sehingga LKS harus memenuhi syarat LKS yang 

berkulitas, yakni syarat didaktik, syarat konstruksi dan syarat teknis.
20

 

1) Syarat-syarat Didaktik 

     LKS sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya proses 

belajar mengajar haruslah memenuhi persyaratan didaktik, artinya 

LKS harus mengikuti asas-asas belajar-mengajar yang efektif. 

Syarat didaktik mengatur tentang penggunaan LKS yang bersifat 

universal yang dapat digunakan dengan baik untuk siswa yang 

lamban atau yang pandai.  

Syarat-syarat didaktik tersebut dijabarkan sebagai berikut:  

a) Mengajak siswa aktif dalam proses pembelajaran. 

b) Memberi penekanan pada proses untuk menemukan konsep.  

c) Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan 

siswa sesuai dengan ciri Kurikulum 2013.  

                                                             
20

 Endang Widjajanti, Pelatihan Penyusunan LKS Mata Pelajaran Kimia 

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Bagi Guru SMK/MAK (Materi 

Dalam Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat), (Yogyakarta, 2008), h. 2-5. 
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d) Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, 

emosional, moral dan estetika pada diri siswa.  

e) Pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan pengembangan 

pribadi.  

 

2) Syarat-syarat Konstruksi 

     Syarat konstruksi ialah syarat-syarat yang berkenaan dengan 

penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosakata, tingkat kesukaran, 

dan kejelasan, yang pada hakikatnya harus tepat guna dalam arti 

dapat dimengerti oleh pihak pengguna, yaitu siswa. Syarat-syarat 

konstruksi tersebut yaitu:  

a) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan 

siswa.  

b) Menggunakan struktur kalimat yang jelas.  

c) Memiliki tata urutan pelajaran yang sesuai dengan tingkat 

kemampuan siswa.  

d) Hindarkan pertanyaan yang terlalu terbuka. Pertanyaan 

dianjurkan merupakan isian atau jawaban yang didapat dari 

hasil pengolahan informasi bukan mengambil dari 

perbendaharaan pengetahuan yang tak terbatas.  

e) Tidak mengacu pada sumber yang di luar kemampuan 

keterbacaan siswa.  

f) Menyediakan ruangan yang cukup yang memberi kelekuasaan 

pada siswa untuk menulis maupun menggambarkan pada LKS.  

g) Menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek. Kalimat 

yang panjang tidak menjamin kejelasan instruksi atau isi. 

Namun kalimat yang terlalu pendek juga dapat mengundang 

pertanyaan.  

h) Gunakan lebih banyak ilustrasi daripada kata-kata. Gambar 

lebih dekat pada sifat konkrit sedangkan kata-kata lebih dekat 

pada sifat “format” atau abstrak sehingga lebih sukar ditangkap 

oleh siswa.  

i) Dapat digunakan oleh siswa baik yang lamban maupun yang 

cepat.  

j) Memiliki tujuan yang jelas serta bermanfaat sebagai sumber 

motivasi.  

k) Mempunyai identitas untuk memudahkan administrasinya. 

Misalnya kelas, mata pelajaran, topik dan lain sebagainya.  
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3) Syarat-syarat Teknis 

     Syarat teknis menekankan penyajian LKS, yaitu berupa 

tulisan, gambar dan penampilannya dalam LKS. 

  Syarat-syarat teknis tersebut sebagai berikut:  

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 serasi. 

 

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. Siswa pertama-

tama akan tertarik pada penampilan bukan pada isinya. Oleh 

karena itu, LKS harus dibuat menarik agar siswa termotivasi 

untuk menggunakan LKS.
21

 

 

 

 

                                                             
21

 Fikrotur Rofiah, Lembar Kegiatan Siswa (LKS), Eureka Pendidikan.com, 2015. 
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B. LKS Berbasis Brain Based Learning (BBL) 

1) Pra-pemaparan dan persiapan 

        Pada tahap ini yang LKS didesain dengan menyajikan gambar, 

sehingga siswa mengetahui apa yang akan dipelajari dan dapat 

menggali pengetahuan yang sudah dimiliki siswa dengan pengetahuan 

baru. Gambar yang disajikan mengarahkepada materi yang akan 

dipelajari sehingga siswa memahami apa akan dipelajarinya. Pada 

tahap ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan dalam diri siswa yang 

dapat dijadikan sebagai bahan untuk pemecahan suatu masalah. 

2) Inisiasi dan Akusisi 

     Pada tahap ini dalam LKS didesain dengan menampilkan rancangan-

rancangan kegiatan berupa percobaan yang akan melatih kemampuan 

kognitif siswa untuk menuruskan suatu permasalahan. 

3) Elaborasi  

      Tahap ini didesain untuk membantu siswa dalam menggunakan 

kemampuan kognitifnya untuk mengolah dan menganalisis 

permasalahan. Didalam LKS diberikan kalimat-kalimat motivasi yang 

akan membuat siswa menjadi termotivasi dalam menemukan 

informasi pembelajaran. 

4) Inkubasi 

     Pada tahp ini diberikan beberapa kegiatan berupa permasalahan yang 

dapat mereka diskusikan bersama. 
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5)  Verivikasi dan Pengecekan 

 Didalam LKS siswa diarahkan untuk menciptakan solusi yang dapat 

dilakukan dalam memecahkan masalah dari permasalahan. 

6) Perayaan dan Integrasi 

     LKS didesain dengan memberikan halaman penilaian yang akan 

diketahui oleh guru dan orang tua sehingga semangat mereka dalam 

belajar bisa terpacu. 

C. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Heru Sukoco (Universitas Mercu Buana Yogyakarta) 

dengan judul “Pengaruh Pendekatan Brain Based Learning Terhadap 

Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMA”. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis perbedaan kemampuan komunikasi siswa yang 

diajarkan dengan pendekatan Brain Based Learning dan pendekatan 

konvensional, serta menganalisis kemampuan komunikasi matematis 

siswa yang diajarkan dengan pendekatan Brain Based Learning. Hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa kemampuan komunikasi matematis 

siswa yang diajarkan dengan pendekatan Brain Based Learning lebih 

tinggi dibandingkan dengan kemampuan komunikasi matematis siswa 

yang diajarkan dengan pendekatan konvensional. 

Penelitian relevan yang selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Mellisa Novionita (STKIP PGRI Sumbar) dengan judul 

“Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Berbasis Brain Based 
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Learning Pada Materi Faktorisasi Bentuk Aljabar Untuk Kelas VIII MTs 

Lembah Gumanti Kabupaten Solok”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan bahar ajar berupa lembar kerja siswa yang valid dan praktis. 

Sebagaimana dengan hasil penelitian Mellisa Novionita yang 

mengungkapkan bahwa lembar kerja siswa yang dikembangkan layak dan 

praktis. Demikian dengan hasil penelitian Heru Sukoco yang 

mengungkapkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

diajarkan dengan pendekatan Brain Based Learning lebih tinggi 

dibandingkan dengan kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

diajarkan dengan pendekatan konvensional.. Melihat keberhasilan 

tersebut, maka peneliti ingin mengetahui apakah pengembangan LKS 

dengan pendekatan Brain Based Learning ini dapat memfasilitasi 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

D. Kerangka Berpikir 

Dengan adanya penelitian berupa Pengembangan LKS dengan 

pendekatan Brain Based Learning ini, peneliti berharap menghasilkan 

produk yang bermanfaat dan bisa digunakan dalam proses pembelajaran, 

dan diharapkan dapat memperkuat pemahaman konsep  bagi pengguna 

bahan ajar LKS yang akan dikembangkan, sehingga LKS yang dirancang 

diharapkan mampu untuk memfasilitasi kebutuhan siswa dan 

meningkatkan kemampuan matematika siswa, khususnya dalam 

kemampuan komunikasi matematika. Maka kerangka pemikiran yang 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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 Gambar II.1 Kerangka Berfikir 

 

Pengembangan LKS berbasis pendekatan 

Brain Based Learning yang valid dan praktis 

untuk digunakan pada proses pembelajaran 

matematika dan mampu memfasilitasi 

kemampuan komunikasi siswa. 

 

SISWA SMP 

KEADAAN AWAL 

USAHA YANG 

DILAKUKAN 

HARAPAN 

Masih kurangnya kemampuan 

komunikasi matematis siswa.  

 

Belum tersedianya bahan ajar mandiri untuk 

memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis 
untuk siswa. 
 

Mengembangkan LKS berbasis pendekatan Brain 

Based Learning untuk memfasilitasi kemampuan 

komunikasi matematis siswa. 
 


