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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Kemampuan Koneksi Matematis 

a. Pengertian Koneksi Matematis 

Koneksi merupakan salah satu dari lima standar kemampuan 

yang harus di capai dalam pembelajaran matematika, sebagi mana 

yang ditetapkan oleh NCTM, yaitu: problem solving (kemampuan 

pemecahan maslah), reasoning (pkemampuan penalaran), 

communication (kemampuan komunikasi), connection 

(kemampuan membuat koneksi), dan representasi (kemampuan 

representasi).
1
 

Koneksi matematis didasarkan sebagai body Of knowlage,  

yakni ilmu yang terstrutur dan utuh, yang terdiri dari bagian –

bagian yang saling berhubungan. Selain itu, matematika merupakan 

ilmu dasar yang digunakan sebagai alat dalam pengembangan 

ilmulainnya serta matematika sebagai ilmu yang dapat digunkan 

secara langsung dalam memecahkan masalah kehidupan manusia.
2
 

Kemampuan koneksi matematika dapat diartikan sebagai 

kemampuan yang dimiliki untuk melihat keterkaitan antara konsep-

konsep matematika secara internal yaitu berhubungan dengan 

                                                             
1
 Jhon . Van De Walle, Matematika Dasar dan Menengah, (Jakarta: Erlangga, 

2008), hlm.5  
2
 Janwari Afgani D. Analisis Kurikulum Matematika (Jakarta: Universitas 

Terbuka, 2011). hlm. 421 
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matematika itu sendiri ataupun keterkaitan secara eksternal, yaitu 

matematika dengan bidang lain baik bidang studi atupun dengan 

kehidupan sehari- hari.
3
 

Dari beberapa pendapat diatas jelaslah bahwa kemampuan 

koneksi matematis merupakan kemampuan yang mengaitkan 

konsep-konsep matematika baik konsep matematika itu sendiri 

maupun mengaitkan matemtika dengan bidang lainnya atau 

mengaitkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. 

b. Komponen Kemampuan  Koneksi Matematis 

Kemampuan siswa dalam mengkoneksikan keterkaitan 

antar topik matematika dan dalam mengkoneksikan antara dunia 

nyata dan matematika dinilai sangat penting, karena keterkaitan itu 

dapat membantu siswa memahami topik-topik yang ada dalam 

matematika, siswa dapat menggunakan masalah kehidupan sehari-

hari ke model matematika, hal ini dapat membantu siswa 

mengetahui kegunaan dari matematika. 

Secara umum komponen kemampuan koneksi matematis 

yaitu:
4
 

1) Menuliskan masalah kehidupan sehari-hari dalam bentuk 

model matematika, diharapkan siswa mampu 

mengkoneksikan antar masalah pada kehidupan sehari-hari 

dan matematika. 

                                                             
3
 Silvia Yanirawati, dkk. Pembelajaran denagn Pendekatan Kontekstual Disertai Tugas 

Peta Pikiran untuk Meningkatkan Kemampuan Konksi Matematika Siswa . Jurnal FMIPA UNP. 

Vol. 1 No.1 . hlm 1 Tahun  2012 
4
 Mega Kusuma Listyotami, Upaya Meningkatkan Kemampuan Koneksi Matematika 

Siswa Kelas VIII A SMP 15 Yogyakarta Melalui Model Pembelajaran Learning Cycle “5E” 
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Salah satu komponen dari koneksi matemtais yaitu 

menghubungkan masalah kehidupan sehari hari dalam 

bentuk atau model matematika. Pada  aspek ini diharapkan 

siswa mampuh mengaplikasikan permasalahan kehidupan 

sehari- hari dalam model matematika, contohnya megubah 

soal cerita kedalam bentuk matematika, tabel, ataupu grafik. 

2) Menuliskan konsep matematika yang mendasari jawaban, 

diharapkan siswa mampu menuliskan konsep matematika 

yang mendasari jawaban guna memahami keterkaitan  antar 

konsep matematika yang akan digunakan. 

Pada aspek ini yang harus di lakukan oleh siswa 

yaitu, alasan ataupun sebab siswa menyatakan bahwa 

jawaban yang menjadi pilihan siswa. contohnya kesesuaian 

permasalahan dengan model matematika.  

3) Menuliskan hubungan antar obyek dan konsep matematika, 

diharapkan siswa mampuh menuliskan hubungan antar 

konsep matematika yang digunakan dalam menjawab soal 

yang diberikan. 

Pada tahap ini siswa mampuh  menuliskan atau 

menyatakan keterkaitan antar konsep matematika untuk 

menjawab soal. Hubungan anatara rumus satu dengan yang 

lain,sehingga menghasilkan jawaban yang di inginkan. 

Kemampuan koneksi matematis dapat diukur dengan 

memperhatikan indikator-indikator kemampuan tersebut. Berikut 
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merupakan indikator kemampuan koneksi matematis menurut 

kusukmah dalam Janwari:
5
 

1) Mengenali representasi ekuivalen dengan konsep yang sama 

2) Mengenali hubungan prosedur atau proses matematika atau 

representasi ke prosedur representasi yang ekuivalen. 

3) Menggunakan dan menilai kaitan antara matematika dengan 

disiplin ilmu lain. 

4) Menggunakan matematika dengan ilmu lain. 

5) Menggunakan matematika dalam kehidupan sehari hari 

Menurut NCTM standar yang harus dikuasai siswa adalah:
6
 

1) Mengenali dan menggunakan hubungan antar matematika 

2) Memahami bagaimana ide-ide matematika berhubungan dan 

saling berkaitan sehingga merupakan satu sistem yang utuh. 

3) Mengenalai dan menerapkan pada bidang lain. 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penulis 

menyimpulkan komponen koneksi matemtais  yaitu mengacu pada: 

mengkoneksikan antar topik matematika, dengan ilmu lain dan 

mengkoneksikan dengan kehidupan sehari-hari. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Koneksi Matematis 

Koneksi matematis merupakan saah satu bagian dari hasil 

belajar. Jika siswa mampu memahami materi, dan bisa 

                                                             
5
 Janwari Afgani D, Analisis Kurikulum  Matemataika, (Jakarta:  Universitas Terbuka, 

2011) hlm.421 
6
 Ibid., hlm.421 
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menyelesaika soal maka bisa dikatakan bahwa ia tela berhasil 

dalam belajar.  Faktor- faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa diantaranya:
7
 

1) Faktor Internal  

a) Faktor jasmaniah  

Kondisi jasmaniah yang memadai, baik yang 

bersifatbawaan maupun yang diperoleh, dapat mempengaruhi 

semngat dan intensitas  dalam mengikuti pelajran dan hasil 

belajrnya. Hal ini meliputi panca indra yang sehat, tidak 

mengalami cacat (ganguan) tbuh, sakit atau perkembangan 

yang tidak sempurna. 

b) Faktor psikologis  

Banyaknya faktor yang termasuk aspek psikologis yang 

dapat mempengaruhi kualitas proses dan hasil belaja siswa, 

diantaranya: minat, motivasi, sikap, bakat, intelegansi dan 

perhatian siswa itu sendiri. 

2) Faktor Eksternal  

a) Faktor keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari 

keluarga berupa: cara orang tua mendidik, relasi antara 

anggota keluarga, keadaan keluarga, pengertian orang tua, 

                                                             
7
 Slamento, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rieneka Cipta 

2003). hlm. 54 
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keadaan ekonomi keluarga latar belakng kebudayaan dan 

suasana rumah.  

b) Faktor sekolah   

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajr ini mencakup 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu 

sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode  belajar 

dan tugas rumah. 

c) Faktor masyarakat  

Masyarakat merupakan faktor  eksternal yang juga  

berpengaruh  terhadap belajar siswa. Pengaruh ini terjadi 

karena keberadaan siswa dlam masyarakat, yaitu teman 

bergaul, kegiatan lain di luar sekolah, dan cara hidup 

lingkuangan masyarakat. 

Berdasarkan faktor faktor tersebut, untuk menanamkan 

kemampuan koneksi matematis yang baik pada siswa, banyak hal 

yang harus di perhatikan dengan baik diantaranya kemampuan guru 

dalam mempersiapkan materi dengan cara yang baik, serta metode 

yang di gunakan juga mendukung, lingkunagan belajar yag nyaman 

dan baikjuga mendukung keberhasilan siswa dalam belajar serta 

kemampuan guru dalam mempersiapkan materi dengan  LKS. 

LKS merupakan panduan bagi siswa untuk melakuakan 

kegiatan mendasar untuk memaksimalkan pemahaman sesuai 
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indikator pencapaian hasil belajar. LKS berisis sekumpulan 

kegiatan yang memberikan esempatan kepada siswa untuk 

memperluas pemahamanya terhadap materi yang dipelajari sesuai 

degan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
8
 

Oleh karena itu, pembelajaran dengan LKS secara efektif 

dapat menanamkan pemahaman konsep kepada siswa sehingga  

kemampuan koneksi siswa dapat meningkat. LKS  yang 

dikembangkan di sesuaikan dengan pendekatan Inqury yang akan 

membuat terfasilitasinya kemampuan koneksi matematis. 

d. Indikator Kemampuan Koneksi Matematis  

Kemampuan koneksi matemtais dapat diukur dengan 

memperhatikan indikator-indikator kemampuan koneksi 

matematis. Menurut NCTM standar koneksi yang harus dimiliki 

siswa adalah:
9
 

1) Mengenali dan menggunakan hubungan antara ide-ide 

matematika 

2) Memahami bagaimana ide-ide matematika berhubungan dan 

saling berkaitan sehingga merupakan suatu sistem yang utuh. 

3) Mengenali dan menerapkan matematika pada bidang lain. 

                                                             
8
 Trianto, Menesain  Model Pembelajaran Perangkat Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 

2010), hlm.  222 
9
 Heris Hendriana, Penilaian pembelajaran Matematika, (Bandung: Refika Asitama, 

2014), hlm. 27 
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Menurut Sumarmo yang dikutip oleh Heris Hendriana yang 

merangkum kegiata dalam tugas koneksi matematis yaitu:
10

 

1) Memahami representasi ekuivalen suatu konsep, proses, atau 

matematik. 

2) Mencari hubungan berbagai representasi konsep, proses, atau 

matematik. 

3) Mencari hubngn antar topik matematika 

4) Menerapkan matematika dalam bidang lain atau dalam 

kehidupan sehari-hari 

5) Mencari hubungan satu prosedur dengan prosedur lain dalam 

representasi yang ekuivalen. 

6) Menerapkan hubungan antartopik matematika dengan topik 

disiplin ilmu lainya.  

Menurut wahyudin, standar hubungan–hubungan atau koneksi 

matematis yaitu:
11

 

1) Mengenali dan menghubungkan hubungan-hubungan antar 

gagasan matematis. 

2) Memahami bagaimana gagasan-gagasan matematis saling 

berhubungan dan saling mendaari satu sama lainya sehingga 

menghasilkan keutuhan yang koheren. 

3) Mengenali dan menerapkan matematika didalam konteks di luar 

matematika. 

Adapun indikator kemampuan koneksi matematis yang akan 

digunakan dalam penelitia ini antara lain adalah: 
12

 

                                                             
10

 Ibid  
11

 Heris Hendriana dkk, Hard Skills and Soft Skills, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2017), 

hlm. 85 
12

 Utari Sumarmo, Kumpulan Makalah Berpikir  dan Disposisi Matematika Serta 

Pembelajarannya, ( Jurusan Pendidikan Matematika, FPMIPA-UPI, 2013), hlm.76 
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1) Mengidentifikasi berbagai hubungan representasi konsep dan 

prosedur Matematika. 

2) Mengidentifikasi hubungan satu prosedur ke prosedur lain 

dalam representasi yang ekuivalen. 

3) Menjelaskan penerapan topik matematika dalam konten  

bidang studi lain atau masalah kehidupan sehari-hari. 

Jadi, dari beberapa pendapat para ahli diatas peniliti 

mengambil  indikator koneksi  matematika yaitu sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi hubungan berbagai representasi konsep dan 

prosedur matematika. 

2. Mengidentifikasi hubungan satu prosedur ke prosedur lain 

dalam representasi yang ekuivalen. 

3. Menjelaskan penerapan topik matematika dalam konten bidang 

studi lain atau masalah kehidupan sehari-hari. 

e. Kriteria Skor Kemampuan Koneksi Matematis 

Berikut merupakan kreteria skor kemampuan koneksi matematis 

berdasarkan NCTM Standard dapat di lihat pada Tabel II.1.
13
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 Utari Sumarmo. Pedoman Pemberin skor  pada  beragam tes  kemampuan  matematik 

(Bandung: STIKIP Siliwangi, 2016), hlm. 5 
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TABEL II.1 

PEDOMAN PENSKORAN KEMAMPUAN KONEKSI 

 MATEMATIS 

Sumber: Modifikasi dari  Utari Sumarmo 

 

 

 

 

Indikator Respon siswa terhadap soal Skor 

Mengidentifikasi 

menghubungkan 

berbagai 

representasi 

konsep dan 

prosedur 

matematika 

Tidak ada jawaban atau menjawab tidak sesuai dengan 

permasalahn 

0 

Menuliskan yang diketahui berdasarkan informasi yang 

disajikan 

1 

Menuliskan tujuan dari penyelesaian soal 1 

Menjelaskan hubungan antar konsep/ prosedur matematika 2 

Melakuakan Penyelesaian dengan menghubungkan konsep 

dan prosedur matematika 

2 

Mengidentifikasi 

hubungan satu 

prosedur ke 

prosedur lain 

dalam 

representasi 

yang ekuivalen 

Tidak ada jawaban atau menjawab tidak sesuai dengan 

pernyataan, persoalan atau masalah 0 

Menuliskan yang diketahui berdasarkan informasi yang 

disajikan 

1 

Menuliskan tujuan dari penyelesaian soal 1 

Mengidentifikasi hubungan proses/prosedur yang termuat 

dalam representasi ekuivalen suatu konsep matematika 

2 

Melakuakan penyelesaian dngan mengubungkan konsep 

dan prosedur matematika 

2 

Menjelaskan 

penerapan topik 

matematika 

dalam konten 

bidang studi lain 

atau masalah 

kehidupan 

sehari-hari. 

Tidak ada jawaban atau jjawaban tidak sesuai dengan 

permasalahan 0 

Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar 1 

Mengidentifikasi konsep yang termuat dalam  bidang studi 

lain atau masalah sehari-har yang disajikan 

1 

Mengidentifikasi konsep atau prosedur  matematika yang 

serupa dengan konsep dalam bidang studi lain atau 

masalah sehari-hari 

2 

Menjelaskan konsep matematika yang termuat dalam 

konten bidang studi lain atau masalah sehari-hari. 

2 
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2. Pendekatan Inquiry  

a. Pengertian Pendekatan Inquiry  

Inquiry  dapat diartikan sebagai proses bertanya dan mencari 

tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiyah yang diajukan. Dengan 

kata lain, inquiry adalah suatu proses untuk memperoleh dan 

mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau 

eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah 

terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan mengunakan 

kemampuan brpikir kritis dan logis dari Schimidt.
14

 Dalam proses 

belajar, siswa memerlukan waktu untuk menggunakan daya 

otaknya untuk berpikir dan memperoleh pengertian tentang konsep, 

prinsip, dan teknik menyelidiki masalah.
15

 

Secara umum Inquiry  merupakan proses yang bervariasi dan 

meliputi kegiatan-kegiatan mengobservasi, merumumuskan 

pertanyaan yang relevan, merencanakan penyelidikan atau 

investigasi, meriview apa yang yang telah diketahui, melaksanakan 

percobaan atau eksperimen dengan menggunakan alat untuk 

memperoleh data, menganalisis dan mengintrepetasi data, serta 

membuat prediksi dan mengkomunikasikan hasilnya. 

Pendekatan inquiry  merupakan pendekatan mengajar 

yang berusaha meletakan dasar  dan mengembangkan cara 

berfikir ilmiah. Pendekatan ini menepatkan siswa lebih 

                                                             
14

 Stiavita Rizema  Putra, Desain Belajar Mengajar Kratif Berbasis Sains, 

(Jogjakarta: Diva Press, 2013), hlm. 85. 
15

 Roestiyah N .K., Srtategi Belajar Mengajar, ( Jakarta: Rieneka Cipta, 2008 ), 

hlm. 77. 
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banyak belajar sendiri, mengembangakan kekreatifan dan 

pemecahan masalah. Siswa betul-betul sebagai subjek 

belajar. Peran guru didalam pendekatan Inqury  ini adalah 

pembimbing belajar dan fasilisator belajar.
16

 

  

Inqury merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajran 

kontekstual, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa 

harapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetap 

hasil dari menemukan sendiri. Inquiry adalah salah satu cara 

belajar atau penalaran yang bersifat mencari pemecahan 

permasalahn dengan cara kritis, analisis, dan ilmiah dengan 

menggunakan langkah-langkah tertentu menuju suatu kesimpulan 

yang meyakinkan karena didukung oleh data atau kenyataan.
17

 

Made Wena mengemukakan bahwa: 

“inquiry dikembangkan oleh Richard Suchman untuk 

mengajar para siswa memahami proses meneliti dan 

menerangkan suatu kejadian. Menurut Suchman, kesadaran 

siswa terhadap proses pembelajaran dapat ditingkatkan, 

sehingga siswa dapat diajarkan prosedur pemecahan masalah 

secara ilmiah melalui pendekatan inquiry ini. Pendekatan 

inquiry  tercipta melalui kondisi dimana siswa dihadapkan 

pada suatu situasi yang aneh dan mereka mulai bertanya-

tanya tentang hal tersebut. Dikarenakan tujuan akhir 

pendekatan ini adalah pembentukan pengetahuan baru, maka 

siswa  dihadapkan pada suatu yang memungkinkan untuk 

diselidiki dengan lebih cermat.”
18

 

 

                                                             
16

 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. (Bandung: Sinar 

Algensindo, 2013), hlm.154 
17

 Trianto,  Mendesain Model Pembelajaran Inofatif-Progresif, (Jakarta: 

Kencana, 2011), hlm. 144 
18

 Made Wena,  Pembelajaran Inofatif  Kontenporer, (Jakarta: Bumi Aksara 

2011), hlm. 76 
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Jadi dapat dikatakn bahwa, pendekatan inquiry adalah 

pendekatan yang bersifat kontekstual dan ilmiah, untuk mencari  

pemecahan permasalahan. Penekatan ini bertolak dari pandangan 

bahwa siswa sebagai subjek dan objek dalam belajar, mempunyai 

kemampuan dasar untuk berkembang secara optimal sesuai 

kemampuan yang dapat memenentang siswa untuk melakukan 

kegiatan belajar.
19

  

Tujuan mengajar dengan pendekatan inquiry adalah agar 

siswa tahu dan belajar pendekatan ilmiah dengan inquiry dan 

mampu mentrasfernya ke dalam situasi lain. Inqury  terdiri atas 

empat tahap, yaitu:  

1) Guru merangsang siswa dengan pertanyaan, pernyataan 

masalah, permainan dan teka-teki. 

2) Sebagai jawaban atas rangsangan  yang diterimanya, siswa 

menentukan prosedur mencari dan mengumpulkan informasi 

atau data yang diperlukannya untuk memecahkan pertanyaan, 

pernyataan da masalah. 

3) Siswa menghayati pengetahuan yang diperolehnya dengan 

inquiry yang baru dilaksanakan.  

                                                             
19

 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta,2010), 

hlm.196 
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4) Siswa menganalisis pendekatan inquiry  dan prosedur yang 

ditemukan untuk dijadikan pendekatan umum  yang dapat 

diterapkan kesituasi lain.
20

 

Komponen dalam proses inquiry  meliputi topik masalah, 

sumber masalah atau pertanyaan, bahan, prosedur atau rancangan 

kegiatan, pengumpulan dan analisis data serta pengambil 

kesimpulan. Pendekatan inqury  didukung empat karakteristik 

utama siswa, yaitu:
21

 

1) Secara instintif siswa selalu ingin tahu. 

2) Dalam percakapan siswa selalu ingin  bicara dan 

mengkomunikasikan idenya. 

3) Dalam membangun (konstruksi) siswa selalu ingin membuat 

sesuatu. 

Pendekatan inquiry merupakan bentuk dari pendekatan 

pembelajaran yang berorientasi kepada siswa.  Dikatakan demikian 

karena dalam pendekatn ini siswa memegang peran yang sangat 

dominan dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran berbasis 

inquiry  menurut Nasional Rescearh Council (2000) adalah 

mengembangkan keinginan  dan motivasi siswa untuk mempelajari 

prinsip dan konsep sains, mengembangkan ketrampilan ilmiah 

                                                             
20

 Turmudi, Strategi  Pembelajaran  Matematika Kontenporer,  (Bandung:  Jica, 

2001), hlm.180-181 
21

 Ibid, hlm.105. 
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siswa sehingga mampu bekerja seperti layaknya ilmuan, 

menbiasakan siswa bekerja keras untuk memperoleh pengetahuan. 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan pendekatan inquiry 

secara umum adalah:
22

    

1) Orientasi  

2) Merumuskan Masalah 

3) Merumuskan Hipotisis 

4) Mengumpulkan Data 

5) Menguji Hipotesis 

6) Merumuskan Kesimpulan  

Langkah orientasi adalah langkah membina suasana atau 

iklim pembelajran yang responsif. Pada langkah ini, guru 

mengondisikan agar siswa siap melaksanakan pembelajaran dan 

merangsang serta mengajak siswa untuk berfikir pembelajaran dan 

merangsang serta mengajak siswa untuk berfikir memecahkan 

masalah. 

 Hal yang dapat dilakukan dalam langkah orientasi adalah 

menjelaskan topik, tujuan, langkah-langkah  pembelajaran  inquiry, 

dan pentingnya  topik serta kegiatan pembelajaran. Merumuskan 

masalah merupakan   langkah membawa siswa pada suatu 

                                                             
22

 Sutarjo Adisusilo, J.R, Pembelajaran Nilai-Karakter, (Jakarta: PT Raja 

grafindo Persada,2011), hlm. 102-103 
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persoalan yang menentang siswa untuk berfikir memecahkan 

masalah.  

Selain itu, siswa merumuskan hipotesis atau jawaban 

sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai 

jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenaranya. Untuk 

menguji hipotesis siswa perlu mengumpulkan data. Mengumpulka 

data merupakn aktivitas  menjaring informasi yang dibutuhkan 

untuk menguji hipotesis. 

Langkah-langkah menguji hipotesis adalah proses 

menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data 

atau informasi yang diperoleh berdasarkan pegumpulan data. 

Kemudian langkah terakhir adalah merumuskan kesimpulan. 

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan 

yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. 

Ada lima tahapan yang di tempuh dalam melaksanakan 

pmbelajaran pendekatan Inquiry yakni :
23

 

1) Perumusan maslah untuk dipecahkan siswa  

2) Menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal 

dengan istilah hipotesis 

3) Siswa mencari informasi, data atau fakta yang diperlukan 

untuk menjawab permasalahan/ hipotesis 
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4) Menarik kesimpulan atau jawaban generalisasi 

5) Mengaplikasikan kesimpulan   

Berdasarkan bebrapa sumber tersebuat, maka pendekatan 

inquiry yang digunakan pada pengembangan  LKS meliputi langkah-

langkah sebagai berikut:
24

 

1) Orientasi  

Pada tahap ini, guru melakukan langkah utuk membina suasana 

atau iklim pembelajaran yang kondusif. Hal-hal yang dilakukan 

yaitu: 

a) Menjelaskan topik, tujuan dan hasil belajar yang diharapkan. 

b) Menerangkan pokok-pokok kegiatan yang mesti dilakukan 

oleh siswa untuk mencapai tujuan  

c) Menjelaskan pentingnya topik dan kegitan belajar 

2) Merumuskan Masalah 

Merumuskan masalah merupakan   langlah membawa siswa 

pada suatu persoalan yang menentang siswa untuk berfikir 

memecahkan masalah.  

3) Merumuskan Hipotesis  

Hiotesis adalah jawaban sementara dari suatu 

permasalahan yang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis 

perlu diuji kebenaranya. Salah satu cara yang dapat dilakukan 
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oleh guru untuk mengembangkan kemampuan menebak 

(berhipotesis) pada setiap siswa ialah mengajukan pertanyaan 

yang bisa mendorong siswa supaya dapat merumuskan jawaban 

sementara atau perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu 

permasalahan yang dikaji.  

4) Mengumpulkan Data  

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi 

yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam 

pembelajaran inqury  mengumpulkan data merupakan proses 

mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. 

Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi 

yang kuat dalam belajar, tetapi juga ketekunan dan  kemampuan 

menggunakan potensi berfikir 

5) Menguji  Hipotesis 

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban 

yang dianggap sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh 

berdasarkan pengumpulan data. Menguji hipotesisi juga bisa 

dikatakan  mengembangkan kemampuan berpikir rasioanal.  

6) Merumuskan kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan merupakan proses 

mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat 
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sebaiknya guru mampu menunjukan pada siswa data mana 

yang relevan. 

b. Keunggulan dan  Kelemahan Pendekatan Inquiry 

Pendekatan pembelajaran inquiry merupakan pendekatan 

yang banyak dianjurkan karena pendekatan ini memeiliki banyak 

keunggulan, diantaranya sebagai berikut:
25

 

1) Inquiry merupakan pendekatan pembelajaran yang  

menekankan kepada pengembangan aspek, kognitif, efektif dan  

psikomotor secara  seimbang, sehingga pembelajaran melalui 

pendekatan ini dianggap jauh lebih bermakna.  

2) Pendekatan ini  dapat memberikan luang kepada siswa  untuk 

belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. 

3) Pendekatan ini dianggap sesuai dengan perkembangan 

psikologi belajar  modern yang menganggap belajar adalah 

proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. 

4) Siswa memiliki kesempatan untuk mengemukakan ide atau 

gagasanya. 

5) Keuntungan lain  adalah dapat melayani kebutuhan siswa yang 

memiliki kemampuan diatas rata-rata. Artinya, siswa yang 

memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh 

siswa yang lemah dalam belajar. 
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Disamping memiliki keunggualan pendekatan ini juga 

mempunyai kelemahan, diantaranya sebagai berikut:
26

 

1) Jika pendekatan ini digunakan dalam pembelajaran, akan sulit 

mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. 

2) Pendekatan ini sulit dalam merencanakan pembelajaran karena 

terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. 

3) Kadang-kadang dalam mengimplementasikanya memerlukan 

waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyelesaikan 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selama kreteria 

keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan sisa 

menguasai materi pelajaran, maka pendekatan tampaknya akan 

sulit diimplementasikan. 

3. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

a. Pengertian Lembar Kerja Siswa 

Ada beberapa pendapat mengenai Lembar Kerja Siswa (LKS) 

1) LKS merupakan adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas 

yang harus dikerjakan oleh siswa.
27

 

2) LKS adalah suatu bahan ajar cetak berupa lemberan-lembaran 

yang disusun secara sistematis berisi meteri, ringkasan dan 

petunjuk pelaksanaan pemebelajaran bertujuaan agar dapat 
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menuntun siswa melakukan kegiatan yang aktif mengacu pada 

kompetensi dasar.
28

 

3) LKS adalah materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa, 

sehingga peserta didik diharapkan dapat mempelajarai materi 

ajar tersebut secara mandiri.
29

 Lembar Kerja Siswa adalah 

lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan  peserta 

didik.  Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah-

langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. 
30

 

4) LKS merupakan panduan bagi siswa untuk melakuakan 

kegiatan mendasar untuk memaksimalkan pemahaman sesuai 

indikator pencapaian hasil belajar. LKS berisis sekumpulan 

kegiatan yang memberikan esempatan kepada siswa untuk 

memperluas pemahamanya terhadap materi yang dipelajari 

sesuai degan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
31

 

Jadi dari beberapa sumberdi atas dapat ditarik kesimpualn 

bahwa, LKS merupakan salah satu jenis alat bantu pembelajaran/ 

prengkat pembalajaran, dimana peragkat pembelajaran ini telah 

disusun sedemikian rupa untuk memperluas pemahaman materi 

yang menjadi tujuan pembelajaran. Perangkat ini berisis langkah-

langkah dan petunujk dalam melakukan kegiatan pembalajaran 
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b. Fungsi LKS  

Menurut Andi Prastowo fugsi penyusunan dan penggunaan LKS 

dalam kegiatan pembelajaran yaitu sebagai berikut: 

1) Sebagai bahan ajar yang bias meminimalkan peran pendidik, 

namun lebih megaktifkan peserta didik. 

2) Sebagai bahan ajar yang memudahkan peserta didik. Untuk 

memahami materi yang diberikan. 

3) Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. 

4) Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik.
32

 

Menurut Afrizal dan Risnawati fungsi penyusunan LKS antara 

lain bagi siswa yaitu LKS berfungsi untuk memudahkan pemahaman 

siswa terhadap materi pembelajaran yang didapatkan dan bagi guru 

LKS berfungsi untuk menuntut siswa akan berbagai kegiatan yang 

perlu diberikan serta mempertimbangkan proses berpikir yang akan di 

tumbuhkan pada siswa.
33

 

Berdasarkan pendapat Andi dan Risnawati mengenai fungsi 

LKS  scara umum memiliki kesamaan, maka dapat disimpulkan 

bahwa fungsi dari LKS yaitu sebagai bahan ajar untuk memudahkan 

peserta didik dalam memahami materi serta siswa dapat berlatih 

dengan tugas-tugas yang diberikan didalam LKS dan membuat peserta 

didik lebih aktif. Sedangkan bagi guru LKS berfungsi untuk 

memudahkan proses pengajaran. 
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c. Tujuan LKS 

Aadapun tujuan dari penyusuanan LKS yaitu antra lain: 

1) Menajikan bahan ajar yang memudahan siswa untuk memberi 

interaksi denagn materi yang diberikan. 

2) Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasan siswa 

terhadap materi yang diberikan. 

3) Melatih kemandirian belajar siswa. 

4) Memudahkan pendidik dalam membarikan tugas kepada siswa.
 34

 

Maka dapat di simpulkan tujuan dari menyusuan LKS dalam 

kegiatan pembelajaran yang secara umum, memperliahtkan kepada 

siswa apa yang menjadi pencapaian pembelajaran. LKS bertujuan 

menyajikan langkah-langkah pembelajaran untuk memehamai isi 

materi secara berurutan guna mencapai tujuan pembelajaran. 

d. Manfaat LKS  

Adapun manfaat LKS dalam kegiatan belajar mengajar adalah 

sebagai berikut:  

1) Mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran  

2) Membantu peserta didik dalam mengebangkan konsep. 

3) Melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan 

keterampilan proses. 

4) Melatih peserta didik untuk memecahkan masalah dan berpikir 

kritis. 

5) Sebagai pedoman guru dan peserta didik dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. 

6) Membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi 

yang dipelajari melalui kegiatan belajar. 

7) Membantu peserta didik menambah informasi tentang konsep 

yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis.
35
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e. Unsur-unsur  LKS  

Beberapa unsur-unsur yang penting dalam pembeutan LKS yaitu 

sebagai berikut: 

1) Judul  

2) Petunjuk belajar 

3) Kompetensi dasar atau materi pokok 

4) Indikator 

5) Informasi pendukung 

6) Tugas atau langkah langkah kerja 

7) Penilaian
36

  

Sedangkan jika dilihat dari formatnya, LKS memuat paling tidak 

8 unsur, yaitu: 

1) Judul  

2) Kompetensi dasar yang akan dicapai 

3) Waktu 

4) Peralatan/bahan yang diperlukan untuk penyelesaian tugas  

5) Informasi singkat 

6) Langkah kerja 

7) Tugas yang harus dilakukan dan, 

8) Laporan yang harus dikerjakan.
37

 

f. Macam- macam LKS  

Berdasarkan keberagaman yang di kemukan oleh Prastowo 

terdapat lima macam bentuk dari LKS yaitu sebagai berikut:
38

   

1) LKS yang membantu siswa menemukan suatu konsep  

Jenis LKS ini memuat langkah-langkah yag harus dilakukan oleh 

siswa, adapun kegiatan yang ada di dalam LKS ini seperti 

mengamati da menganalisis. 
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2) LKS yang membantu siswa menerapkan dan mengintegrasikan 

berbagai konsep ynag telah di temukan. 

LKS jenis ini digunakan apabial siswa telah berhasil menemukan 

konsep, LKS ini bertujun utuk melatih siswa menerapkan konsep 

yang telah di ditemukan. 

3) LKS yang berfungsi sebagi penuntun belajar. 

Jenis LKS ini bertujuan untuk membantu siswa mengahapal dan 

memahami materi pembalajaran. 

4) LKS berfungsi sebagai penguat 

LKS jenis ini mengandung penguatan yang bertujuan membantu 

siswa dalam menghapal serta memahami materi pembelajaran. 

5) LKS yang erfungsi sebagai petunjuk praktikum  

LKS ini berisi langkah-langkah petujuk praktikun, yang harus 

dilakukan sebagai kegiatan pembalajaran. 

  Dari beberapa penjelasan diatas, maka secara umum LKS 

berkaitan degan langkah langkah yang dilakukan selama proses 

pembelajaran. Hanya saja penggnakan LKS di sesuaikan dengan 

kebutuhan pembelajaran. 

g. Langkah-langkah penyususnan  LKS 

Adapun hal-hal yang harus di perhatikan dalam pengembangan 

LKS yaitu sebagi berikut:
39

 

1) Menentukan desain pengambangan LKS 
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Hal yang harus diperhatikan dalam mendesain lks yaitu 

tingkat kemampuan membaca siswa dan pengetahuan siswa. 

Adapun batasan umum dapat di jadikanpedoman saat 

menentukan desain LKS sebagai berikut: 

a) Ukuran  

b) Kepadatan halaman 

c) Penomoran  

d) Kejelasan 

2) Langkah-langkah Pengembangan LKS 

Menurut Belawati dalam Andi untuk mengembangkan LKS 

yang menarik dan dapat digunakan secara maksial oleh siswa yaitu 

sebagai berikut:
40

 

a) Menentuka tujuan pembelajaran yang akan dibreakdown 

dalam LKS 

b) Pengumpulan materi 

c) Penyususan elemen atau unsur-unsur 

d) Pemeriksaan dan menyempurnaan 

4. LKS Berbasisi Pendektan Inquiry 

Adapun lankah-langkah yang harus di perhatikan dalam 

penyusunan LKS berbasis pendekatan Inquiry yaitu antara lain: 

a. Orientasi  
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Beberapa hal  dapat yang dilakukan oleh guru dalam tahapan 

orientasi yaitu: 

1) Menjelaskan topik, tujuan dan hasil elajar yang diharapkan 

dapat dicapai oleh siswa. 

2) Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh 

siswa . 

3) Menjelaskan pentingnya topik belajar. Hal ini dilakukan dalam 

rangka memberikan motivasi belajar siswa. 

b. Merumuskan Masalah  

Merumuskan masalah merupakan langakah membawa siswa pada 

suatu persoalan atau mengemukakan permasalahan untuk 

ditemukan (Inquiry)  melalui cerita gambar ataupun sebainya. 

c. Merumuskan Hipotesisi 

Hipotesisi adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang 

dikaji. Salah satu cara yang dapat dilakukan  guru untuk 

mengembangkan kemampuan berhipotesispada setiap anak adalah 

dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong 

sisiwa untuk dapat merumuskan jawaban sementaraatau dapat 

merumuskan berbagai kemumgkinan jawaban dari suatu 

permaslahan yang dikaji. 

d. Mengumpulkan Data   

Mengumpulkan data adalah menjaring informasi yang dibutuhkan 

untuk menguji hipotesis ymencari informasi yang dibutuhkan.ang 
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diajukan. Mengumpulkan data merupakan proses mental yang 

sangat penting dalam pengembangan intelektual. Dalam tahap ini 

tugas guru adalah memeberikan pertanyaan yang dapat mendorong 

siswauntuk berpikir  

e. Menguji Hipotesis 

Menguji hipotesis adala menentukan jawaban yang  dianggap 

diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh 

berdasarkan pengumpulan data.   

f. Merumuskan Kesimpulan  

Merupakan prses mendeskripsikan temuanya  yang diperoleh 

berdasarkan hasil pengjian hipotesis.
41

 

B. Penelitian yang Relevan. 

Hasil penelitian yang relevan sebelumnya yeng sesuai denagan 

penelitian ini adalah: 

1) penelitian yang dilakukan oleh Yusmaniar Afifah Noor tahun 2014 

dari UIN SUKA Yogyakarta tentang pengembangan Lembar Kerja 

Siswa Berbasis Inquiry Terbimbing untuk memfasilitasi pemahaman 

konsep Materi Sistim Persamaan Linier Dua Variabel. 

Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk 

mengembangkan LKS siswa berbasis Inquiry Terbimbing untuk 

memvasilitasi pemahaman konsep matematika pada materi SPLDV 

pada siswa kelas VIII Semester I SMP 2 Paggang Gunungkidul 
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Yogyakarta tahun ajaran 2012/2013. Respon siswa terhadap LKS ini 

tergolong dalam kategori reso positif, dengan skor rata-rata angket 

77,75 dari skor maksimal 100. Dengan demikian LKS berbasis 

inquiry ini pemahaman konsep siswa sudah meningkat.  

2) Penelitian oleh Tua Halomoan Harahap dengan judul penerapan 

Contextual Teaching and Learning untuk Meningkatkan 

Kemampuan koneksi dan Representasi Matematika siswa kelas VII-

2 SMP Nurhasanah Medan  Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Berdasarkan hasil tes kemampuan koneksi matematis siswa siklus I 

dan siklus II diketahui bahwa nilai rata-rata kelas dari 69,01 menjadi 

78,65 nilai terendah 41,67 menjadi 58,33 dan ketutasan belajar 

klasikal dari 65,63% menjadi 87,50%. Dari hasil tes ketuntasan 

belajar klasikal dari 65,63% menjasi 87,50%. Dari hasil tes tersebut 

terlihat bahwa terjadi peningkatan hasil tes kemampuan koneksi 

matematikasiswa. Berdasarkan hasil tes kemampuan representasi 

matematika siswa siklus I dan siklus II dietahui bahwa nilai rata-rata 

kelas dari 77,08 menjadi 84,11 nilai terendah  dari 58,33 menjadi 

66,67 dan ketuntasan belajar klasikal dari 75,00%  menjadi 93,75%. 

Dari hasil tes tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan hasil tes 

kemampuan representasi matematika siswa. Maka secara 
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keseluruhan dapata meningkatkan aktifitas siswa dan membuat 

aktifitas siswa berkategori baik dalam pembelajaran.
42

 

3) Fanny Adibah dengan judul Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Matematika dengan Pendekatan Inkuiri di Kelas VIII MTs Negeri 2 

Surabaya. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan di Jurnal 

Widyaloka IKIP Widyadarma Surabaya.
43

 Bedasarkan hasil 

penelitian pengembangan perangkat pembelajaran matematika 

dengan pendekatan inkuiri pada sub pokok bahasan luas permukaan 

dan volume prisma dan limas tegak di kelas VIII MTs Negeri 2 

Surabaya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah dinilai valid 

oleh para ahli dengan kevalidan RPP sebesar 3,63, kevalidan buku 

siswa sebesar 3,76, dan kevalidan LKS sebesar 3,61. Keterlaksanaan 

sintaks pembelajaran selama berlangsungnya pembelajaran dengan 

pendekatan inkuiri yang diterapkan mayoritas terlaksana. Persentase 

keterlaksanaan sintaks pembelajaran saat uji coba sebesar 92% 

dengan nilai rata-rata sebesar 3,42, yaitu berarti RPP yang digunakan 

dalam penelitian ini telah terlaksana dalam kategori baik. 

Berdasrkan penelitian- penelitian sebelumnya, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa pembelajaran Inquri  dapat meningkatkan hasil 
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belajar siswa dan kemampuan matematisnya. Sebagaimana penalitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti melakukan 

penelitian pengembangan dengan menggunakan bahan ajar LKS 

matematika berbasis pendekatan Inqury  untuk memfasilitasi kemampuan 

koneksi matematis siswa.  

C. Kerangka Berpikir 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan ajar berupa LKS 

berbasis Inquiry, dimana dengan meggunakan LKS berasis Inquiry  Akan 

membantu siswa lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran sekolah. Dan 

siswa juga berperan sebagai penemu. Sehingga siswa berperan sebagai 

subjek dalam pembelajaran. LKS ini di lengkapi dengan beberapa 

pertanyaan dan masalah yang merangsang siswa, dan sebagai jawabaan 

atas rangsangan yang diterimanya. Siswa menetukan prosedur mencari da 

mengumpulkan informasi atau data  yang diperlukan untuk memecahkan 

pertanyaan, pernyataan dan masalah. 

Setelah menggunakan LKS berbasis Inquiry ini siswa dapat 

menghayatipengetahuan yang diperolahnya dan dapat mengaplikasikannya 

pada ituasi lain. Sehingga siswa lebih udah memahami materi dan 

mengaplikasikanya dan terhindar dari peoses pembelajaran yang 

membosankan. 
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Kerangka Berpikir Dalam Penelitian Ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. 1 Kerangka Berpikir 
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