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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Kemampuan Representasi 

Menurut Goldin, representasi adalah suatu konfigurasi (bentuk atau 

susunan) yang dapat menggambarkan, mewakili, atau melambangkan 

sesuatu dalam suatu cara. Contohnya, suatu kata dapat menggambarkan 

suatu objek kehidupan nyata atau suatu angka dapat mewakili suatu posisi 

dalam garis bilangan.
1
 Menurut Hutagoal Kemampuan representasi 

matematis merupakan kemampuan siswa mengkomunikasikan ide/gagasan 

matematika yang dipelajari dengan cara tertentu. Ragam representasi yang 

sering digunakan dalam mengkomunikasikan ide-ide matematis antara 

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

matematika, teks tertulis, ataupun kombinasi dari semuanya.
2
 

Secara lebih detail, NCTM menuturkan bahwa: a) proses 

representasi melibatkan penterjemahan masalah atau ide kedalam bentuk 

baru; b) proses representasi termasuk pengubahan diagram atau model 

fisik ke dalam simbol-simbol atau kata-kata; dan c) proses representasi 

juga dapat digunakan dalam penterjemahan atau penganalisisan masalah 

                                                             
1
Ahmad Nizar Rangkuti, Representasi Matematis, (Jurnal Matematika IAIN (Forum 

Pedagogik), Vol.6, No.01, Januari 2014), (Padangsidimpuan: IAIN), h.112. 
2
Kartini Hutagaol, Pembelajaran Matematika Kontekstual untuk Meningkatkan 

Kemampuan Representasi Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama, (Jurnal Ilmiah Program 

Studi Matematika STKIP Siliwangi Bandung, Vol.2, No.1, Februari 2013). (Bandung: STKIP), h. 

87 
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verbal untuk membuat maknanya menjadi jelas
3
. Dengan demikian, 

terdapat 3 indikator kemampuan representasi matematis yaitu 

menggunakan representasi visual, representasi simbolik dan representasi 

verbal.  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, jelaslah bahwa 

kemampuan representasi matematis merupakan kemampuan 

mengungkapkan ide-ide matematika oleh siswa ke dalam berbagai bentuk, 

seperti gambar, diagram, grafik, tabel, kata-kata atau simbol matematika 

untuk menganalisa suatu masalah sehingga maknanya menjadi jelas 

sebagai interpretasi dari pikiran siswa. 

2. Proses Representasi Matematis 

Proses pikir untuk dapat menangkap dan memahami konsep 

merupakan bagian dari representasi. Menurut Ahmad Nizar, proses 

representasi matematis berlangsung dalam dua tahap yaitu secara internal 

dan eksternal. Representasi internal adalah proses berpikir tentang ide-ide 

matematik yang memungkinkan pikiran seseorang bekerja atas dasar ide 

tersebut. Untuk memahami konsep matematik yang lebih penting bukanlah 

penyimpanan pengalaman masa lalu tetapi bagaimana mendapatkan 

kembali pengetahuan yang telah disimpan dalam ingatan dan relevan 

dengan kebutuhan serta dapat digunakan ketika diperlukan.
4
  

                                                             
3
 Ahmad Nizar Rangkuti, Loc.Cit., 

4 Ibid.,h.113 
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Proses itulah yang disebut representasi internal karena merupakan 

salah satu aktivitas mental. Proses representasi internal  tidak dapat 

diamati secara kasat mata dan tidak dapat dinilai secara langsung.  

Adapun representasi eksternal adalah hasil perwujudan untuk 

menggambarkan apa-apa yang dikerjakan siswa, guru, ahli matematik 

secara internal atau representasi internal. Hasil perwujudan tersebut dapat 

diungkapkan baik secara lisan atau tulisan dalam bentuk kata-kata, simbol, 

ekspresi atau notasi matematik, gambar, grafik, diagram, tabel, atau 

melalui objek fisik berupa alat peraga.
5
  

Representasi internal seseorang dapat dinilai dari hasil representasi 

eksternal yang dituliskan atau diungkapkan, begitu juga pembanguan 

hubungan-hubungan antara representasi eksternal akan mendorong 

tumbuhnya pemahaman konsep dan representasi internal yang lebih 

terpadu dari ide-ide matematik. Maka dari itu, di dalam kemampuan 

representasi matematis siswa terdapat adanya proses interaksi timbal-balik 

(feedback) antara representasi internal dan representasi eksternal. 

3. Indikator Kemampuan Representasi Matematis 

Dalam pengembangan representasi matematis, perlu diperhatikan 

indikator untuk tercapainya peningkatan representasi matematis. Berikut 

ini beberapa indikator dari representasi matematis.
 6
 

  

                                                             
5
 Ibid.,h.113-114 

6
 Ibid., h.123 
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TABEL II.1 

INDIKATOR KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

No Representasi Bentuk-bentuk Operasional 

1 Representasi visual: 

a. Diagram,tabel atau 

grafik. 

b. Gambar 

Menyajikan kembali data atau 

informasi dari suatu representasi ke 

representasi diagram, grafik atau 

tabel. 

 Menggunakan representasi visual 

untuk menyelesaikan masalah 

 
 Membuat gambar  pola – pola 

geometri 

  Membuat gambar bangun geometri 

untuk memperjelas masalah dan 

memfasilitasi penyelesaiannya. 

 
2 Persamaan atau 

ekspresi matematik 

Membuat persamaan atau ekspresi 

matematik dari representasi lain 

yang diberikan. 

 Membuat konjektur dari suatu pola 

bilangan 

 Penyelesaian masalah dengan 

melibatkan ekspresi matematik 

3 Kata–kata atau teks 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat situasi masalah 

berdasarkan data atau representasi 

yang diberikan 

 Menuliskan interpretasi dari suatu 

representasi 

 
 Menuliskan langkah – langkah 

penyelesaian masalah matematika 

dengan kata–kata atau teks tertulis 

  Menyusun cerita yang sesuai 

dengan suatu representasi yang 

disajikan 
 Membuat dan menjawab pertanyaan 

dengan menggunakan kata–kata 

atau teks tertulis 

 

Peneliti memilih salah satu bentuk operasional dari setiap indikator 

kemampuan representasi matematis karena disesuaikan dengan materi 

yang dipilih yaitu bangun ruang sisi datar. Pada materi ini, peneliti 

memfokuskan representasi visual dalam bentuk gambar, kemudian siswa 
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membuat persamaan atau ekspresi matematis untuk mengambil 

kesimpulan dari hasil analisis sebagai representasi verbalnya (kata-kata 

atau teks tertulis). 

Dari uraian indikator-indikator tersebut, maka indikator yang 

dipakai dalam  penelitian ini adalah:  

a. representasi visual, mengungkapkan ide-idenya ke dalam bentuk 

gambar; 

b. persamaan atau ekspresi matematis, mengungkapkan ide-idenya 

dengan membuat persamaan atau model matematika dari suatu 

permasalahan serta menyelesaikannya; 

c. menjelaskan berupa kata-kata, membuat dan menjawab pertanyaan 

dengan menggunakan kata–kata atau teks tertulis. 

4. Rubrik Penskoran Kemampuan Representasi Matematis 

Rubrik terdiri atas dua hal yang saling berhubungan yaitu skor dan 

kriteria per indikator kemampuan representasi matematis yang harus 

dipenuhi untuk mencapai skor itu. Rubrik penskoran digunakan untuk 

mengevaluasi proses penyelesaian masalah, materi pembelajaran, dan 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi tersebut, sehingga guru dapat 

mengetahui kemampuan representasi matematis dari masing-masing siswa 

dan pembelajaran akan lebih terarah. Berikut ini disajikan rubrik 

penskoran kemampuan representasi matematis yang dimodifikasi dari 

Ahmad Nizar Rangkuti:
 7

 

                                                             
7
 Ibid., h.124 
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TABEL II.2 

RUBRIK PENSKORAN 

KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS 

 

Skor Representasi Visual 
Persamaan atau 

Ekspresi Matematis 

Kata-kata atau 

Teks Tertulis 

0 Tidak ada jawaban  

1 Ada usaha 

membuat gambar 

namun tanpa 

keterangan 

Hanya 

mengidentifikasi 

masalah yang 

diketahui 

Ada usaha 

menjawab 

meskipun yang 

diberikan salah 

atau tidak masuk 

akal 

2 Membuat gambar 

dengan benar dan 

dilengkapi 

keterangan 

Hanya sebagian 

besar model benar 

dan hanya sebagian 

didapat perhitungan 

benar 

Jawaban yang 

diberikan benar 

dan penjelasan 

secara matematis 

masuk akal 

namun belum 

lengkap  

3  

 

 

- 

Membuat model 

matematika dengan 

benar, namun salah 

mendapatkan 

perhitungan atau 

solusi 

Jawaban yang 

diberikan benar 

dan   penjelasan 

secara matematis 

masuk akal dan 

lengkap 

4  

 

 

 

- 

Membuat model 

matematika dengan 

benar kemudian 

melakukan 

perhitungan atau 

mendapatkan solusi 

secara benar dan 

lengkap 

- 

 

B. Model Generative Learning 

1. Pengertian Model Generative Learning 

Pembelajaran generative (generative learning model) pertama kali 

diperkenalkan oleh Osborne dan Cosgrove. Tipe pembelajaran generative 

learning adalah penyampaian materi yang menekankan pengintregrasian 
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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.
8
 

Pembelajaran generatif dapat dijabarkan ke dalam empat elemen 

dasar yang sekaligus bisa menjadi sintak penerapannya di ruang kelas, 

yaitu:
9
 

a. mengingat (recall), aktivitas ini melibatkan siswa untuk menarik 

kembali informasi dari memori lama. Tujuannya adalah mempelajari 

informasi berdasarkan fakta-fakta; 

b. menggabungkan (integration), aktivitas ini mengharuskan siswa untuk 

menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. 

Tujuan dari integrasi adalah mentransformasi informasi ke dalam 

bentuk yang lebih mudah diingat; 

c. mengolah (organization), kegiatan ini melibatkan siswa untuk 

menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan gagasan-gagasan 

dan konsep-konsep yang baru dengan cara sistematis; 

d. memerinci (elaboration), aktivitas ini mengharuskan siswa untuk 

menghubungkan materi baru dengan informasi atau gagasan yang 

                                                             
8
 Istarani dan Muhammad Ridwan, 50 Tipe Pembelajaran Kooperatif, (Medan: CV Media 

Persada, 2014), hlm. 135 
9
 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), h. 309-311. 
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sudah mereka miliki sebelumnya. Tujuan elaborasi adalah untuk 

menambah gagasan-gagasan ke dalam informasi yang baru. 

2. Langkah-Langkah Generative Learning 

Made Wena menguraikan bahwa langkah-langkah pembelajaran 

generatif terdiri atas empat tahap, yaitu:
10

   

a. Pendahuluan atau Eksplorasi 

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 

Pemfokusan, tahap ini disebut juga pengenalan konsep atau 

intervensi. Pada tahap ini siswa melakukan pengujian hipotesis. Pada 

tahap ini guru bertugas sebagai fasilitator yang menyangkut kebutuhan 

sumber, memberi bimbingan dan arahan. 

 

 

                                                             
10

 Istarani dan Muhammad Ridwan, Op. Cit., h. 136-137. 
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c. Tantangan 

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.  

d. Penerapan 

Penerapan, pada tahap ini siswa diajak untuk dapat 

memecahkan permasalahan dengan menggunakan konsep barunya 

atau konsep benar dalam situasi baru yang berkaitan dengan hal-hal 

praktis dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Kelebihan dan Kekurangan Generative Learning 

Setiap strategi pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, 

termasuk generative learning. Adapun Kelebihan dan kekurangan model 

generative learning adalah sebagai berikut:
11

 

a. Kelebihan 

1) memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan     

pikiran, pendapat, dan pemahamannya terhadap konsep; 

2) melatih siswa untuk mengkomunikasikan konsep; 

                                                             
11

 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2014), h. 79-80. 
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3) melatih siswa untuk menghargai gagasan orang lain; 

4) memberikan kesempatan kepada siswa untuk peduli terhadap 

konsepsi awalnya; 

5) memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontruksi 

pengetahuannya sendiri; 

6) dapat menciptakan suasana kelas yang aktif karena siswa dapat 

membandingkan gagasannya dengan gagasan siswa lainnya; 

7) guru mengajar menjadi kreatif dalam mengarahkan siswanya 

untuk mengonstruksi konsep yang akan dipelajari; 

8) guru menjadi terampil dalam memahami pandangan siswa dan 

mengorganisasi pembelajaran. 

 

b. Kekurangan 

1) siswa yang pasif merasa diteror untuk mengontruksi konsep; 

2) membutuhkan waktu yang lama; 

3) bagi guru yang tidak berpengalaman akan kesulitan untuk 

mengorganisasi pembelajaran. 

  

4. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

a. Pengertian LKS 

LKS merupakan panduan bagi siswa untuk melakukan 

kegiatan mendasar untuk memaksimalkan pemahaman sesuai 

indikator pencapaian hasil belajar. LKS berisi sekumpulan kegiatan 

yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperluas 

pemahamannya terhadap materi yang dipelajari sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai.
12

 Menurut Andi Prastowo LKS 

merupakan bahan ajar cetak berupa lembaran kertas berisi materi, 

ringkasan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran 

                                                             
12

 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, 2010), 

h.222 
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yang harus dikerjakan oleh siswa yang mengacu pada kompetensi 

dasar yang harus dicapai.
13

  

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa LKS merupakan sebuah bahan ajar cetak yang 

berupa lembaran-lembaran kertas yang berisi materi dan petunjuk 

pelaksanaan tugas yang dikemas sedemikian rupa serta mengacu pada 

kompetensi yang dasar yang harus dicapai. Lembar kerja yang 

dimaksud untuk memicu dan membantu siswa melakukan kegiatan 

belajar dalam rangka menciptakan kemampuan representasi 

matematis siswa. 

b. Fungsi LKS 

LKS memiliki beberapa fungsi dalam kegiatan pembelajaran 

yakni sebagai berikut:
14

 

1) sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, 

namun lebih mengaktifkan siswa; 

2) sebagai bahan ajar yang mempermudah siswa untuk memahami 

materi yang diberikan; 

3) sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih; 

4) memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada siswa. 

c. Tujuan LKS 

LKS diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa, oleh karena ada empat tujuan LKS, yaitu :
15

 

                                                             
13

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

Press, 2011), h.204 
14

 Ibid., h.205-206 



 21 

1) menyajikan bahan ajar yang memudahkan siswa untuk 

berinteraksi dengan materi yang diberikan; 

2) menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan siswa 

terhadap materi yang diberikan; 

3) melatih kemandirian siswa; 

4) memudahkan guru dalam memberikan tugas kepada siswa. 

d. Manfaat LKS 

Adapun manfaat penggunaan LKS bagi kegiatan 

pembelajaran adalah sebagai berikut :
16

 

1) mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran; 

2) membantu siswa dalam mengembangkan konsep; 

3) melatih siswa dalam menemukan dan mengembangkan 

keterampilan proses; 

4) melatih siswa untuk memecahkan masalah dan berpikir kritis; 

5) sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran; 

6) membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar; 

7) membantu siswa menambah informasi tentang konsep yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. 

 

e. Unsur-unsur LKS 

Menurut Diknas dalam Andi dilihat dari segi strukturnya 

bahan ajar LKS terdiri atas enam unsur utama, meliputi: judul, 

petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi 

pendukung, tugas atau langkah kerja, serta penilaian. Kemudian jika 

dilihat dari formatnya, LKS memuat paling tidak delapan unsur, yaitu: 

judul, kompetensi dasar yang hendak dicapai, waktu penyelesaian, 

peralatan atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas, 

                                                                                                                                                                       
15

 Ibid., h.206 
16

 Ibid,. 
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informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan 

laporan yang harus dikerjakan.
17

 

f. Langkah-langkah Membuat LKS 

Langkah-langkah penyusunan LKS adalah sebagai berikut:
18

 

1) 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; 

2) menyusun peta kebutuhan LKS. Peta kebutuhan LKS sangat 

diperlukan untuk mengetahui jumlah LKS yang harus ditulis serta 

melihat urutan LKS nya. Urutan penulisan ini dibutuhkan dalam 

menentukan prioritas penulisan. Langkah ini biasanya diawali 

dengan analisis kurikulum dan analisis sumber belajar; 

3) menentukan judul-judul LKS. Judul LKS ditentukan berdasarkan 

kompetensi-kompetensi dasar, materi-materi pokok, atau 

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 

                                                             
17

 Ibid., hlm. 207-208. 
18

 Ibid., h.212-215 
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pokok, maka kompetensi tersebut dijadikan sebagai satu judul 

LKS; 

4) penulisan LKS. Langkah-langkah dalam menulis LKS, yaitu: 

merumuskan kompetensi dasar, menentukan alat penilaian, 

menyusun materi dan memperhatikan struktur LKS. 

g. Kriteria Kualitas LKS 

Menurut Darmodjo dan Kaligis sebagaimana disalin dan 

dipublikasikan melalui Eureka Pendidikan, 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 teknis.
19

 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengembangan bahan 

ajar berupa LKS. LKS harus memenuhi syarat LKS yang berkulitas, 

yakni syarat didaktik, syarat konstruksi dan syarat teknis. 

1) Syarat Didaktik 

LKS sebagai salah satu bentuk sarana berlangsungnya PBM 

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:
 20

 

                                                             
19

 Fikrotur Rofiah, Lembar Kegiatan Siswa (LKS), (diakses dari eurekapendidikan. 

com/2015/01/lembar-kegiatan-siswa-lks.html, pada 28 Januari 2018, pukul 15:40 
20

  Ibid., 
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a) memperhatikan adanya perbedaan individual; 

b) memberi penekanan pada proses untuk menemukan konsep;  

c) memiliki variasi 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.
21

 

 

2) 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 siswa. Syarat-syarat konstruksi 

tersebut yaitu:
 22 

 

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 artinya LKS mengacu pada buku standar 

pendidikan sesuai dengan keterbatasan siswa; 

f) menyediakan ruangan yang cukup yang memberi keleluasaan 

pada siswa untuk menulis maupun menggambarkan pada LKS;  

g) menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek; 

h) gunakan lebih banyak ilustrasi dari pada 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; 
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j) memiliki tujuan yang jelas serta bermanfaat sebagai                             

sumber motivasi;  

k) LKS memuat identitas untuk memudahkan administrasinya.  

 

3) Syarat- Teknis 

Syarat teknis menekankan penyajian LKS, yaitu berupa 

tulisan, gambar dan penampilannya dalam LKS. 

 Syarat-syarat teknis tersebut sebagai berikut:
23

 

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; 

(4) gunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah 

dengan jawaban siswa;  

(5) perbandingan besarnya huruf dengan besarnya gambar 

serasi 

b) Gambar  

 Gambar yang baik untuk LKS adalah gambar yang dapat 

menyampaikan pesan atau 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.
 
 

 Sebab itu maka LKS harus dibuat menarik agar peserta 

didik termotivasi untuk menggunakan LKS.
24

 

4) Aspek Generative Learning 

a) eksplorasi terhadap pengetahuan, ide, atau konsep awal 

siswa; 

b) pemfokusan atau pengenalan konsep atau intervensi; 

c) tantangan;  

d) penerapan konsep baru siswa. 
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5) Aspek Kepraktisan 

Aspek ini dilihat dari penilaian pengguna dalam hal ini 

siswa  tentang LKS yang dikembangkan. Siswa menentukan 

apakah LKS yang telah dikembangkan praktis atau tidak. 

 

C. Hubungan Generative Learning dengan Kemampuan Representasi 

Matematis 

Model pembelajaran Generatif merupakan salah satu model 

pembelajaran yang dilakukan dengan tujuan agar siswa secara aktif 

mengontruksi pengetahuan dalam pembelajaran secara mandiri atau pun 

kelompok. Tahap pembelajaran Generatif terdiri dari empat tahap yaitu 

eksplorasi, pemfokusan, tantangan, dan penerapan. Melalui langkah-langkah 

pembelajaran generatif ini dapat diciptakan iklim belajar yang 

memungkinkan siswa mendapat kebebasan dalam mengajukan ide-ide, 

pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah sehingga pembelajaran 

matematika menjadi lebih efektif dan bermakna. Pada langkah-langkah model 

generative learning ini memiliki hubungan dengan kemampuan representasi 

matematis. 

Pada tahap eksplorasi siswa dihadapkan pada situasi untuk melakukan 

representasi. Proses memperoleh kembali pengetahuan yang dimiliki siswa 

berkaitan dengan representasi internalnya yang diasumsikan berdasarkan 

representasi eksternalnya. Kemudian tahap pemfokusan dimana siswa 

melakukan pengujian hipotesis melalui berbagai bentuk representasi. Ditahap 

ini juga siswa diberikan kesempatan untuk menggali gagasannya dalam 
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diskusi kelompok yang disajikan dalam lembar penugasan. Dilanjutkan tahap 

tantangan, siswa mempresentasikan temuannya melalui diskusi kelas. 

Representasi yang berbeda namun mengacu pada konsep yang sama akan 

saling melengkapi dan berkontribusi secara global dari konsep tersebut. Pada 

tahap penerapan siswa diajak untuk mengembangkan kemampuan 

representasinya melalui latihan soal. Dengan demikian siswa dapat 

melakukan berbagai representasi, baik representasi visual, verbal atau pun 

simbolik dalam penyelesaian tugas.
25

 

Pembelajaran generatif berakar pada teori-teori belajar 

kontruktivisme. Pada pembelajaran generatif ini siswa mengontruksikan 

pengetahuannya sendiri. Menurut Sanjaya, pengetahuan yang dikontruksi 

oleh anak sebagai subjek, maka akan menjadi pengetahuan yang bermakna, 

sedangkan pengetahuan yang hanya diperoleh melalui proses pemberitahuan 

tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna, pengetahuan tersebut hanya 

untuk diingat sementara setelah itu dilupakan. 
26

 

 

D. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Martunis, dkk dari hasil penelitian eksperimen yang 

menyatakan bahwa, “Ditinjau berdasarkan keseluruhan siswa dan level siswa, 

peningkatan kemampuan pemahaman matematis dan kemampuan komunikasi 
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matematis siswa yang diajarkan dengan pembelajaran model generatif lebih 

baik dari pada peningkatan kemampuan pemahaman matematis dan 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang diajarkan dengan 

pembelajaran konvensional.”.
27

 

Penelitian yang lainnya,  yaitu yang dilakukan oleh Mawaddah dan 

Hana Anish yang dilakukan di SMP Negeri 13 Banjarmasin bahwa siswa 

memberikan respon setuju terhadap pembelajaran matematika dengan model 

generatif karena model pembelajaran generatif membuat siswa lebih aktif 

dalam belajar dan mudah mengingat materi pelajaran. 
28

 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran generatif dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dari 

keberhasilan kedua 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 Representasi 

Matematis Siswa”. 

 

E. Kerangka Berfikir 

Pada penelitian pengembangan ini peneliti mengembangkan sebuah 

sebuah produk bahan ajar berupa LKS. LKS dirancang dan disusun 

menggunakan gaya bahasa yang komunikatif dan menarik  untuk memotivasi 
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minat belajar siswa. Pengembangan ini juga penting dilakukan karena 

merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam 

melaksanakan tugasnya agar tercipta pembelajaran yang lebih efektif, 

komunikatif, efisien, sesuai dengan kurikulum dan karakteristik siswa 

sehingga kompetensi yang diinginkan dapat tercapai.  

Sehingga pembelajaran dengan menggunakan LKS memudahkan siswa 

dalam memahami materi baik secara individual maupun kelompok serta 

mampu memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa . Diharapkan 

LKS yang dikembangkan peneliti tersebut dapat menjadi sumber belajar bagi 

siswa sehingga siswa  lebih aktif dan dapat memfasilitasi kemampuan 

representasi siswa. Berdasarkan permasalahan tersebut kerangka berfikir 

penelitian dapat dilihat pada Gambar II.1 sebagai berikut:  
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Gambar II.1 Kerangka Berpikir 

Pentingnya bahan ajar 

Bahan ajar yang merupakan 

buku paket matematika 

dianggap belum efektif dan 

LKS yang digunakan siswa di 

SMP belum memfasilitasi 

kemampuan representasi 

matematis siswa 

Masih rendahnya kemampuan 

representasi matematika pada 

siswa 

 

Perlunya Pengembangan LKS 

untuk memfasilitasi 

kemampuan representasi 

matematis siswa  

LKS dikembangkan Berbasis 

model generative learning 

LKS dikhususkan pada 

bangun ruang sisi datar 

Berdasarkan hasil Tes, 

Observasi dan Wawancara 

 

1. LKS digunakan 

setelah melalui 

tahap validasi (Ahli 

Materi 

Pembelajaran dan 

Ahli Tekonologi 

Pendidikan). 

2. LKS disusun 

berdasarkan analisis 

kebutuhan siswa, 

disertai petunjuk 

penggunaan yang 

jelas dengan desain 

yang menarik. 

LKS memfasilitasi 

kemampuan representasi 

matematis siswa 


