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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Kemampuan Penalaran Matematis 

a. Definisi Kemampuan Penalaran Matematis 

Berpikir merupakan kemampuan manusia dalam menggunakan 

akal untuk memahami lingkungannya. Berpikir terjadi dalam setiap 

aktivitas mental manusia yang berfungsi untuk merumuskan suatu 

permasalaha, membuat keputusan serta mencari penyelesaiannya. 

Melalui kegiatan berpikirlah manusia mampu memperoleh makna 

atau pengetahuan tentang setiap hal yang dihadapinya dalam 

kehidupan. Dengan demikian, aktivitas berpikir itu sebenarnya 

terkait erat dengan konteks kehidupan.  

Menurut Saragih, berpikir dapat dikatakan sebuah proses untuk 

menemukan suatu kebenaran atau pengetahuan yang benar dengan 

melibatkan pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki.
1
 Suatu 

proses kegiatan berpikir dalam menarik suatu kesimpulan 

pengetahuan disebut “penalaran”. Penalaran dalam bahasa inggris 

reasoning adalah proses berpikir dengan menghubung-hubungkan 

bukti, fakta atau petunjuk menuju suatu kesimpulan. 

                                                             
1
 Saragih. Perbedaan Kemampuan Berpikir Logis dan Komunikasi Matematika 

Siswa Sekolah Menengah Pertama Melalui Pendekatan Matematika Realistik. 

Disertasi. 2011. Bandung:PPs UPI, hlm. 42 
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Penalaran adalah suatu proses penarikan kesimpulan dari satu 

atau lebih proposisi.
2
 Menurut Kasdi Haryanta dalam artikel di 

blognya menyatakan bahwa penalaran merupakan suatu corak atau 

cara seseorang menggunakan nalarnya dalam menarik kesimpulan 

sebelum akhirnya orang tersebut berpendapat dan dikemukakannya 

kepada orang lain.
3
  

Menurut Jujun Suriasumantri dalam H.A Kadir penalaran 

merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan 

yang berupa pengetahuan. Manusia pada hakikatnya merupakan 

makhluk yang berpikir, merasa bersikap dan bertindak.
4
 Dalam 

proses menarik kesimpulan, misalkan menyimpulkan konsep 

matematika yang telah dipelajari, maka siswa akan melakukan 

proses bernalar sehingga kesimpulan yang didapatkan sesuai dengan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penalaran adalah suatu 

proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang  tepat 

mengenai objek matematika berupa pengetahuan dari bukti-bukti 

yang ada atau berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya 

dan menghasilkan sebuah pengetahuan baru.  

Penalaran merupakan ciri utama matematika dalam menarik 

kesimpulan untuk menyelesaikan masalah. Dalam dunia matematika 

                                                             
2
Surajiyo, Dasar-Dasar Logika  (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 43 

3
Kasdi Haryanta, 2010. Artikel. Diakses dari http://kasdiharyanta-

kasdih.blogspot.com/2010/09/memahami-pola-penalaran.html?m=1  
4
H.A Kadir Sobur, Logika dan Penalaran dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan. 

2015. TAJDID Vol. XIV, No. 2, hlm. 405 

http://kasdiharyanta-kasdih.blogspot.com/2010/09/memahami-pola-penalaran.html?m=1
http://kasdiharyanta-kasdih.blogspot.com/2010/09/memahami-pola-penalaran.html?m=1


18 
 

diperlukan penalaran matematis seseorang guna memecahkan 

masalah yang dihadapi. Karena dalam penalaran terdapat tahapan 

yang logis serta sistematis jalannya proses berpikir. Proses berpikir 

matematis adalah suatu kejadian yang dialami seseorang ketika 

menerima respon sehingga menghasilkan kemampuan untuk 

menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya secara matematis 

untuk memecahkan/menjawab suatu persoalan atau permasalahan 

sehingga menghasilkan ide gagasan, pemecahan/jawaban yang logis. 

Kemampuan penalaran matematis membantu siswa dalam 

menyimpulkan dan membuktikan suatu pernyataan, membangun 

gagasan baru, sampai pada menyelesaikan masalah-masalah dalam 

matematika. Oleh karena itu, kemampuan penalaran matematis harus 

selalu dibiasakan dan dikembangkan dalam setiap pembelajaran 

matematika. Menurut Ernika Wulandari, kemampuan penalaran 

matematis adalah kemampuan siswa untuk merumuskan kesimpulan 

atau pernyataan baru berdasarkan pada beberapa pernyataan yang 

kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya.
5
 Jadi, 

penalaran matematis adalah suatu proses berpikir yang dilakukan 

dengan cara menarik suatu kesimpulan dimana kesimpulan tersebut 

merupakan kesimpulan yang sudah valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

                                                             
5 Ernika Wulandari, Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematis  Siswa 

Melalui pendekatan Problem Possing Di Kelas VIII A SMP Negeri 2 Yogyakarta. 

Skipsi S-1 tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), 2011, hlm. 14 
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Penalaran juga merupakan salah satu kompetensi dasar 

matematika disamping pemahaman, komunikasi, dan pemecahan 

masalah. Oleh sebab itu, kemampuan penalaran siswa harus 

dikembangkan. Bila kemampuan penalaran siswa tidak 

dikembangkan, maka pelajaran matematika bagi siswa hanya akan 

menjadi materi yang mengikuti serangkaian contoh tanpa 

mengetahui makna dan manfaatnya. 

Poesporojo mengatakan bahwa sebagai suatu kegiatan berpikir 

maka penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu yaitu adanya pola pikir 

atau biasa disebut dengan logika dan bersifat analitik. Adanya suatu 

pola pikir yang secara luas dapat disebut dengan logika, dalam hal 

ini dapat dikatakan bahwa kegiatan penalaran merupakan kegiatan 

berpikir logis, adapun siswa yang memiliki kecerdasan logis 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
6
 

1) Berpikir secara abstrak 

2) Menyukai kegiatan berhitung 

3) Bekerja dengan cermat dan menyukai ketepatan dalam 

melakukan sesuatu 

4) Pemecahan masalah atau penyelesaian masalah yang baik. 

Secara garis besar penalaran berdasarkan cara pengambilan 

kesimpulannya dibagi menjadi dua, yaitu penalaran induktif dan 

penalaran deduktif.  

                                                             
6
 A. Lusita, Jurus Sukses Menjadi Guru Kreatif, Inspiratif, dan Inovatif  

(Yogyakarta: Araska, 2012), hlm. 115 
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1) Penalaran induktif adalah penalaran dari hal-hal spesifik ke 

umum.
7
 Penalaran pada jenis ini dimulai dari menganalisa hal 

spesifik dari sebuah permasalahan lalu digeneralisasi ke umum 

dari sebuah masalah tersebut.  Menurut Sumarmo , penalaran 

induktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan aturan yang 

disepakati, dimana nilai kebenaran dalam penalaran deduktif 

mutlak benar atau salah dan tidak kedua-duanya.
8
 Menurut 

Priatna, penalaran induktif dimulai dengan memeriksa keadaan 

khusus dan menguji penarikan kesimpulan.
9
 Hal ini berarti 

penalaran induktif berarti proses berpikir untuk menarik 

kesimpulan atau membuat pernyataan baru yang bersifat umum 

berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui 

kebenarannya. 

2) Penalaran Deduktif adalah penalaran dari hal umum ke hal yang 

spesifik,
10

 artinya dalam menganalisa sebuah permasalahan, 

dimulai dari menganalisa ciri-ciri umum dari sebuah masalah 

yang dikemukakan. Penalaran deduktif adalah suatu proses atau 

aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan dari bentuk umum 

                                                             
7
 Jhon W. Santrock, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Kencana Predana Media 

Grup, 2008), hlm. 357 
8
 Sumarrno. U., Berpikir dan Disposisi Matemati: Apa, Mengapa dan 

Bagaimana Dikembangkan pada Peserta Didik. 2010. Bandung: FPMIPA UPI 
9
Nanang Priatna, Penalaran Matematika. 2010. Tersedia di 

http://file.upi.edu/Direktory/D FMIPA Jur. Pend. Matematika  196303311988031-

Nanang Priatna/Penalaran Matematika.pdf. 
10

 Jhon w. Santrock.,  Op.Cit., hlm. 358 

http://file.upi.edu/Direktory/D
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(berdasarkan aksioma dan dalil atau teorema yang terbukti 

kebenarannya) ke bentuk khusus. 
11

  

b. Indikator Kemampuan Penalaran Matematis 

NCTM tidak menjelaskan indikator penalaran matematis secara 

rinci, namun mengemukakan garis besar tujuan pembelajaran 

matematika berkenaan penalaran dan bukti dalam empat butir 

sebagai berikut: 

1) Mengenali penalaran dan bukti  sebagai aspek dasar matematika 

2) Menyusun dan menemukan konjektur matematis 

3) Mengembangkan dan menilai argumen matematis dan bukti 

4) Memilih dan menggunakan beragam jenis penalaran dan buki 

matematis 

Berdasarkan pengertian penalaran matematis yang telah 

diuraikan, peneliti memerlukan indikator dalam menyusun instrumen 

penelitian. Mullis, Martin, Ruddock, Sullivan, Preushchoff merinci 

kemampuan penalaran matematis, ke dalam beberapa komponen 

seperti Tabel II.1. 

 

 

 

 

 

                                                             
11

 Fadjar Shadiq,  Penalaran, Pemecahan Masalah dan Komunikasi dalam 

Pembelajaran Matematika Paket Pembinaan Penataran (PPP). (Yogyakarta: Pusat 

Pengembangan Penataran Guru (PPPG) Matematika, 2003),  hlm. 5 
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TABEL II.1 

KOMPONEN PENALARAN MATEMATIS 

Komponen Penalaran 

Matematis 
Deskripsi 

Analisis 

Menentukan, membicarakan, atau menggunkan 

hubungan-hubungan antar variabel atau objek 

dalam situasi matematik, dan menyusun inferensi 

shahih dari informasi yang diberikan 

Generalisasi 
Memperluas domain sehingga hasil pemikiran 

matematik atau pemecahan masalah dapat 

diterapkan secara lebih umum dan lebih luas 

Sintesis  
Membuat hubungan antara elemen-elemen 

pengetahuan berbeda dengan representasi yang 

berkaitan. menggabungkan fakta-fakta, konsep-

konsep dan prosedur-prosedur dalam menentukan 

hasil, dan menggabungkan hasil tersebut untuk 

menentukan hasil yang lebih jauh 

Justifikasi/Pembuktian 
Menyajikan bukti yang berpedoman terhadap 

hasil atau sifat-sifat matematika yang diketahui  

Pemecahan masalah 

tidak rutin 

Menyelesaikan masalah dalam konteks matematik 

atau kehidupan sehari-hari dengan tujuan agar 

siswa terbiasa menghadapi masalah yang serupa, 

dan menerapkan fakta, konsep, dan prosedur 

dalam soal yang tidak biasa atau kompleks. 

 

Menurut Sri Wardani, siswa yang memiliki kemampuan 

penalaran ditunjukkan dengan indikator-indikator kemampuan 

penalaran matematis sebagai berikut:
12

 

1) Menyajikan pertanyaan secara lisan, tertulis, gambar dan 

diagram 

                                                             
12

  Sri Wardhani,  Analisis SI dan SKL Mata Pelajaran Matematika SMP/ MTs 

Untuk Optimalisasi Tujuan Mata Pelajaran Matematika. 2008. Yogyakarta: PPPPTK, 

hlm. 14 

Sumber: Heris Hendryana (2017) 
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2) Mengajukan dugaan 

3) Mampu melakukan manipulasi matematika 

4) Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberi alasan terhadap 

kebenaran solusi 

5) Menarik kesimpulan dari suatu pernyataan 

6) Memeriksa keshahihan dari suatu argumen 

7) Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk 

membuat generalisasi. 

Menurut Yulia Winda, indikator yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan penalaran matematis siswa pada proses 

pembelajaran matematika adalah:
13

  

1) Menarik kesimpulan logis 

2) Memberikan penjelasan dengan  model, fakta, sifat-sifat dan 

hubungan. 

3) Memperkirakan jawaban dan proses solusi. 

4) Menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis, membuat 

analogi, generalisasi, dan menyusun serta menguji konjektur. 

5) Mengajukan lawan contoh 

6) Menyusun argument yang valid dalam pembuktian sederhana. 

 

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

penalaran matematis siswa pada proses pembelajaran matematika 

                                                             
13

  Yulia Winda, Implementasi Pembelajaran Matematika dengan pendekatan 

Investigasi dalam Meningkatkan Penalaran Matematis Siswa SMP. 2012. (Skripsi 

UPI Bandung: tidak diterbitkan), hlm. 22 



24 
 

adalah indikator yang dikemukakan oleh Imam Kusmaryono sebagai 

berikut:
14

 

1) Mengidentifikasi asumsi yang digunakan serta menyajikannya 

dalam bentuk model (lisan, tertulis, gambar maupun diagram) 

2) Melakukan manipulasi matematika 

3) Memeriksa keshahihan suatu argument (pernyataan) 

4) Menemukan pola sifat atau gejala metamatis untuk membuat 

generalisasi. 

Dari penjelasan indikator untuk mengukur kemampuan 

penalaran matematis tersebut, maka penelitian ini akan 

menggunakan indikator-indikator tersebut sebagai pedoman 

penskoran kemampuan penalaran matematika yang dijelaskan pada 

Tabel II.2: 

 

 

 

 

 

                                                             
14

 Imam Kusmaryono,  Analisis Kemampuan  Penalaran Matematika pada 

Model Pembelajaran Numbered Heads Together dengan Pendekatan Snowball 

Throwing terhadap Siswa SMP. 2013. Melalui situs: 

http://research.unissula.ac.id./research/pages/penelitian.php?id=MjA2YXBheWFIBmt

yaXBzaW55YT8= 
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No 

Indikator 

Kemampuan 

yang diukur 

Skor Respon siswa terhadap soal 

1. 

Mengidentifika

si asumsi yang 

digunakan 

serta 

menyajikan 

dalam bentuk 

model (lisan, 

tertulis, 

gambar 

maupun 

diagram) 

0 Tidak menjawab apapun 

1 Menjawab tidak sesuai permasalahan 

2 Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar 

3 
Mengidentifikasi asumsi yang digunakan dan sebagian 

penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar 

4 

Mengidentifikasi asumsi yang digunakan serta hampir 

seluruh penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan 

benar 

5 
Mengidentifikasi asumsi yang digunaka serta  seluruh 

penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar 

2. 

Melakukan 

manipulasi 

matematika 

0 Tidak menjawab apapun 

1 Menjawab tidak sesuai permasalahan 

2 Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar 

3 
Melakukan manipulasi matematika dan sebagian 

penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar 

4 
Melakukan manipulasi matematika dan hampir seluruh 

penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar 

5 
Melakukan manipulasi matematika dan seluruh 

penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar 

3. 

Memeriksa 

keshahihan 

suatu argumen 

(pernyataan) 

0 Tidak menjawab apapun 

1 Menjawab tidak sesuai permasalahan 

2 Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar 

3 
Sebagian penjelasan mengenai keshahihan suatu 

argumen telah dilaksanakan dengan benar 

4 
Hampir seluruh penjelasan mengenai keshahihan suatu 

argumen telah dilaksanakan dengan benar 

5 
Seluruh penjelasan mengenai keshahihan suatu argumen 

telah dilaksanakan dengan benar 

 

 

 

4. 

 

Menentukan 

pola sifat atau 

gejala 

matematis 

untuk 

membuat 

generalisai 

0 Tidak menjawab apapun 

1 Menjawab tidak sesuai permasalahan 

2 Merumuskan hal-hal yang diketahui dengan benar 

3 
Merumuskan pola sifat atau gejala dan sebagian 

penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar 

4 
Merumuskan pola sifat atau gejala serta hampir seluruh 

penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar 

5 
Merumuskan pola sifat atau gejala dan seluruh 

penyelesaiannya telah dilaksanakan dengan benar 

 

PEDOMAN PENSKORAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS 

TABEL II.2 
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2. Lembar Kerja Siswa 

a. Pengertian Lembar Kerja Siswa 

Lembar Kerja Siswa merupakan salah satu bahan ajar cetak. 

Sebagaimana diungkapkan dalam Pedoman Umum Pengembangan 

Bahan Ajar, Lembar Kerja Siswa (Student Work Sheet) adalah 

lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa.
15

 

Lembar Kerja Siswa (LKS) berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-

petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang mengacu pada 

kompetensi dasar yang harus dicapai. 

Materi pada LKS dikemas sedemikian rupa, sehingga siswa 

diharapkan dapat mempelajari materi ajar tersebut secara mandiri.
16

 

Selain itu, siswa juga diberikan arahan yang terstruktur untuk 

memahami materi. Jadi, bisa dipahami bahwa LKS merupakan suatu 

bahan ajar cetak yang berupa lembaran-lembaran kertas yang berisi 

materi, ringkasan, petunjuk-petunjuk tugas pembelajaran yang harus 

dikerjakan oleh siswa yang telah dirancang sedemikian rupa yang 

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai serta langkah 

pengerjaan tugasnya dapat membantu meringankan peran guru 

sebagai penyampai informasi dengan melibatkan peran aktif siswa 

dalam pembelajaran sehingga pembelajaran lebih terarah dan efisien. 

Oleh karena itu, pembelajaran dengan LKS secara efektif akan dapat 

                                                             
15

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran  Mengembangkan Standar 

Kompetensi Guru ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2013), hlm. 176 
16

  Hamdani,  Strategi Belajar Mengajar (Bandung: Pustaka Media. 2011), 

hlm. 204 
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membuat siswa terarah dan mampu menyelesaikan masalah sehingga 

hasil belajar siswa dapat ditingkatkan seoptimal mungkin. 

Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh sebuah LKS menurut 

Rustman dalam Majid adalah sebagai berikut:
17

 

1) Memuat semua petunjuk yang diperlukan siswa. 

2) Petunjuk ditulis dalam bentuk sederhana dengan kalimat singkat 

dari kosakata yang sesuai dengan umur dan kemampuan 

pengguna. 

3) Berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh siswa 

4) Memberikan catatan yang jelas bagi siswa atas apa yang telah 

mereka lakukan. 

5) Memuat gambar yang sederhana dan jelas. 

 

b. Fungsi Lembar Kerja Siswa  

Fungsi LKS menurut Andi Prastowo dalam bukunya yaitu: 
18

 

1) Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran guru, namun 

lebih mengaktifkan siswa. 

2) Sebagai bahan ajar yang mempermudah siswa untuk memahami 

materi yang diberikan. 

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

4) Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada siswa. 

 

c. Tujuan Penyusunan Lembar Kerja Siswa  

Sebagai bahan ajar, ada empat tujuan penyusunan LKS, yaitu:
19

 

1) Menyajikan bahan ajar yang memudahkan siswa untuk 

berinteraksi dengan materi yang diberikan. 

                                                             
17

  Abdul Majid, Strategi Pembelajaran  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

2014), hlm. 374 
18

 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif  

(Yogyakarta: DIVA Press, 2013), hlm. 205-206 
19

 Andi Prastowo. Ibid., hlm. 206 
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2) Menyajikan tuga-tugas yang meningkatkan penguasaan siswa 

terhadap materi yang diberikan. 

3) Melatih kemandirian belajar siswa. 

4) Memudahkan guru dalam memberikan tugas kepada siswa. 

 

Sejalan dengan fungsinya, LKS ditujukan agar siswa dapat 

menguasai dan memahami serta menggunakan nalarnya dengan baik. 

Materi yang disajikan dalam LKS dapat membantu siswa dalam 

membangun pengetahuan serta penggunaan nalarnya lebih terarah.  

d. Manfaat Lembar Kerja Siswa  

Menurut Wandhiro yang dikutip oleh Prida Purwoko, manfaat 

penggunaan LKS dalam proses pembelajaran adalah sebagai 

berikut:
20

 

1) Mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. 

2) Membantu siswa dalam mengembangkan konsep. 

3) Sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

4) Membantu siswa memperoleh catatan tentang materi yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar  

5) Membantu siswa untuk menambahkan informasi tentang konsep 

yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. 

 

e. Langkah-Langkah Penyusunan Lembar Kerja Siswa  

Langkah-langkah penyusunan LKS yang harus dipahami 

terlebih dahulu adalah untuk menghasilkan LKS yang inovatif dan 

                                                             
20

  Prida Purwoko, Pengembangan Bahan Ajar berbasis LKS. 2013. Diakses 

dari situs http://pridapurwoko.blogspot.com.2013/04/pengembangan-bahan-ajar-

berbasis-LKS-30. html 

http://pridapurwoko.blogspot.com.2013/04/pengembangan-bahan-ajar-berbasis-LKS-30
http://pridapurwoko.blogspot.com.2013/04/pengembangan-bahan-ajar-berbasis-LKS-30
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kreatif. Menurut Diknas dalam Andi Prastowo langkah-langkah 

penyusunan LKS adalah sebagai berikut:
21

  

1) Analisis Kurikulum 

Analisis kurikulum dimaksudkan untuk menentukan materi 

mana yang memerlukan bahan ajar LKS. Dalam menentukan 

materi, langkah analisis dilakukan dengan cara melihat materi 

pokok, pengalaman belajar, dan materi yang akan diajarkan, 

serta mencermati kempetensi yang harus dimiliki oleh siswa. 

2) Menyusun Peta kebutuhan Lembar Kerja Siswa  

Peta kebutuhan LKS sangat diperlukan untuk mengetahui 

jumlah LKS yang harus ditulis dan melihat sekuensi atau urutan 

LKS. Sekuensi LKS sangat dibutuhkan dalam menentukan 

prioritas penyusunan LKS. Langkah ini diawali dengan 

menganalisis kurikulum dan analisis sumber belajar. 

3) Menentukan judul-judul Lembar Kerja Siswa  

Judul LKS ditentukan atas dasar Kompetensi Dasar (KD), 

materi pokok, atau pengalaman belajar yang terdapat dalam 

kurikulum. Satu kompetensi dasar dapat dijadikan sebagai judul 

LKS apabila kompetensi itu tidak terlalu besar. Besarnya KD 

dapat dideteksi antara lain dengan cara apabila diuraikan ke 

dalam materi pokok mendapatkan 4 materi pokok, maka 

kompetensi itu telah dapat dijadikan sebagai satu judul LKS. 
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Namun apabila kompetensi dasar itu bisa diuraikan menjadi 

lebih dari empat materi pokok, maka perlu difikirkan lagi 

apakah perlu untuk dipecah. 

4) Penulisan  Lembar Kerja Siswa  

a) Merumuskan Kompetensi Dasar 

Untuk merumuskan Kompetensi dasar dalam sebuah 

LKS, dapat dilakukan dengan menurunkan rumusannya 

langsung dari Kompetensi Inti berdasarkan Kurikulum 

2013. 

b) Menentukan Alat Penilaian 

Penilaian dilakukan terhadap proses kerja dan hasil 

kerja siswa. Karena pendekatan pembelajaran yang 

digunakan adalah kompetensi, maka penilaiannya 

didasarkan pada penguasaan kompetensi. Alat penilaian 

yang cocok adalah menggunakan pendekatan Penilaian 

Acuan Patokan (PAP). Dengan demikian, seorang guru 

dapat melakukan penilaian melalui proses dan hasil kerja 

siswa. 

c) Menyusun Materi 

Materi LKS dapat berupa informasi pendukung yaitu 

gambaran umum atau ruang lingkup substansi yang akan 

dipelajari tergantung pada KD yang akan dicapai. Materi 

dapat diambil dari berbagai sumber seperti buku, internet, 
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jurnal hasil penelitian, dan sebagainya. Selain itu, tugas-

tugas harus ditulis secara jelas, gunanya untuk mengurangi 

pertanyaan dari siswa tentang hal-hal yang seharusnya 

siswa itu dapat melakukannya. 

f. Keunggulan dan Kelemahan Lembar Kerja Siswa  

1) Keunggulan Lembar Kerja Siswa  

Adapun keunggulan LKS  sebagai berikut: 

a) Dari aspek penggunaan: Merupakan media yang paling 

mudah. Dapat dipelajari dimana saja dan kapan saja tanpa 

harus menggunakan alat khusus. 

b) Dari aspek pengajaran: Dibandingkan media pembelajaran 

jenis lain bisa dikatakan lebih unggul. Karena merupakan 

media yang baik dalam mengembangkan kemampuan siswa 

untuk belajar tentang fakta dan mampu menggali prinsip-

prinsip umum dan abstrak dengan menggunakan 

argumentasi yang realistis. 

c) Dari aspek kualitas: Penyampaian pesan pembelajaran 

mampu memaparkan kata-kata, angka-angka, notasi, 

gambar dua dimensi, serta diagram dengan proses yang 

cepat. 

d) Dari aspek ekonomi: secara ekonomi lebih murah 

dibandingkan dengan media pembelajaran lainnya. 
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2) Kelemahan Lembar Kerja Siswa  

a) Didalam LKS hanya bisa menampilkan gambar diam dan 

tidak bergerak, sehingga kadang siswa merasa bosan. 

b) Media cetak, hanya bisa menekankan pada pembelajaran 

yang bersifat kognitif, jarang menekankan pada emosi dan 

sikap. 

c) Presentasi satu arah karena bahan ajar ini tidak interaktif 

sehingga cenderung digunakan dengan pasif, tanpa 

pemahaman yang memadai. 

d) Bagi siswa yang memiliki kemampuan yang rendah akan 

mengalami kesulitan dan tertinggal dari temannya. 

e) Sulit memberikan umpan balik untuk pertanyaan yang 

diajukan yang memiliki banyak kemungkinan jawaban atau 

pertanyaan yang membutuhkan jawaban mendalam. 

g. Kriteria Kualitas Lembar Kerja Siswa  

Keberadaan LKS memberi pengaruh yang besar dalam proses 

belajar mengajar, sehingga LKS dalam penyusunannya memiliki 

beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai 

LKS yang berkualitas, 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 
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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:
22

 

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.  

d) Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, 

emosional, moral dan estetika pada diri siswa.  

e) Pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan pengembangan 

pribadi. 

2) Syarat  Konstruksi 

Syarat konstruksi 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:
 23 

 

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.  
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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 siwa. 

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.  

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: 

a) Tulisan  

(1) Gunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf 

latin atau romawi  
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(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.
24

 

Sebab itu, LKS harus dibuat menarik agar siswa termotivasi 

untuk menggunakan LKS.
25

 

3. Model LEARNING CYCLE 5-E 

a. Definisi Model Learning Cycle 

Learning Cycle dalam beberapa referensi memiliki sebutan yang 

berbeda, ada yang menggunakan istilah siklus belajar dan ada pula 

yang menyebut pembelajaran siklus. Pada dasarnya maksud dari 

kedua istilah ini sama, yaitu suatu  pembelajaran yang terdiri dari 
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beberapa tahapan/fase yang harus dilakukan berurutan sehingga 

tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan.  

Learning cycle adalah suatu model pembelajaran yang berpusat 

pada siswa (student centered). Learning cycle merupakan rangkaian 

tahap-tahap kegiatan (fase) yang diorganisasikan sedemikian rupa 

sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus 

dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif.
26

 

Learning Cycle merupakan model pembelajaran yang 

berlandaskan pada teori konstruktivistik. Pada pembelajaran teori 

konstruktivistik menekankan pentingnya siswa membangun sendiri 

pengetahuan mereka lewat keterlibatan proses belajar mengajar, 

sehingga proses belajar mengajar lebih berpusat pada siswa dan guru 

sebagai fasilitator. Model pembelajaran siklus pertama kali 

diperkenalkan oleh Robert Karplus dalam Science Curiculum 

Improvement Study/SCIS. Siklus belajar merupakan salah satu 

model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis yang pada 

mulanya terdiri atas tiga tahap, yaitu: eksplorasi (exploration), 

pengenalan konsep (concept introduction), dan penerapan konsep 

(concept application). Pada proses selanjutnya, tiga tahap siklus 

tersebut mengalami pengembangan. Tiga siklus tersebut saat ini 

dikembangkan menjadi lima tahap yaitu: pembangkitan minat 

                                                             
26

  Istarani dan Muhammad Ridwan, 50 Tipe Pembelajaran Kooperatif 

(Medan: Media Persada, 2014), hlm. 75  



37 
 

(engagement), eksplorasi (exploration), penjelasan (explanation), 

elaborasi (elaboration), dan evaluasi (evaluation).
27

 

Pada Learning Cycle 5 fase, ditambahkan tahap engagement 

sebelum exploration dan pada bagian akhir siklus ditambahkan pula 

tahap evaluation. Dalam model ini, tahap concept introduction dan 

tahap concept application masing-masing diistilahkan menjadi 

explanation dan elaboration. Kemudian Learning Cycle yang terdiri 

dari 5 tahap/fase ini dikenal dengan Learning Cycle 5-E 

(Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration, dan 

Evaluation) atau disingkat dengan LC 5-E.  Aktivitas dalam 

pembelajaran Learning Cycle lebih banyak ditentukan oleh siswa 

sehingga siswa menjadi lebih aktif. Dalam proses pembelajaran 

Learning Cycle  setiap fase yang baru dan sebelumnya saling 

berkaitan sehingga membuat siswa lebih mudah mengerti serta 

mampu mengaplikasikan konsep-konsep yang telah mereka pahami 

pada laihan soal. 

b. Langkah-Langkah Model Learning Cycle 5-E 

1) Pembangkitan Minat (Engagement) 

Tahap pembangkitan minat merupakan tahap awal dari 

Learning Cycle 5-E. Pada tahap ini guru berusaha 

membangkitkan minat dan keingintahuan (curiosity) siswa 

tentang topik yang akan diajarkan dengan cara mengajukan 
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pertanyaan tentang proses faktual dalam kehidupan sehari-hari, 

yang tentunya berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. 

Dengan demikian, siswa akan memberi respon/jawaban, 

kemudian jawaban siswa tersebut dapat dijadikan pijakan oleh 

guru untuk mengetahui pengetahuan awal siswa tentang pokok 

bahasan. Kemudian guru perlu melakukan identifikasi 

ada/tidaknya kesalahan konsep pada siswa. Dalam hal ini guru 

harus membangun keterkaitan/perikatan antara pengalaman 

keseharian siswa dengan topik pembelajaran yang akan dibahas. 

Fase ini bertujuan untuk mempersiapkan diri siswa agar 

terkondisi dalam menempuh fase berikutnya dengan jalan 

mengeksplorasi pengetahuan awal dan ide-ide mereka, serta 

untuk mengetahui kemungkinan terjadinya miskonsepsi 

(kesalahan konsep) pada pembelajaran sebelumnya. Dalam fase 

engagement ini siswa diajak untuk mngingat kembali 

pengetahuan yang telah mereka ketahui, dan pengetahuan 

tersebut diperlukan mereka untuk diterapkan dalam 

pembelajaran. Untuk mengevaluasi tahap engagement, guru 

mengajukan pertanyaan yang spesifik pada topik yang ada untuk 

menentukan pengetahuan awal siswa.  

2) Ekplorasi (Exploration) 

Eksplorasi merupakan tahap kedua model siklus belajar. 

Pada tahap eksplorasi dibentuk kelompok-kelompok kecil antara 

2-4 siswa, kemudian diberi kesempatan untuk bekerja sama 
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dalam kelompok kecil tanpa pembelajaran langsung dari guru. 

Dalam kelompok ini siswa didorong untuk menguji hipotesis 

dan atau membuat hipotesis baru, mencoba alternatif 

pemecahannya dengan teman sekelompok, melakukan dan 

mencatat pengalaman serta ide-ide atau pendapat yang 

berkembang dalam diskusi. Pada tahap ini guru berperan sebagai 

fasilitator dan motivator. Pada dasarnya tujuan tahap ini adalah 

mengecek pengetahuan yang dimiliki siswa apakah sudah benar, 

masih salah, atau mungkin sebagian salah, sebagian benar. 

Untuk mengevaluasi tahap eksplorasi, guru menanyakan kepada 

siswa mengenai pertanyaan: (1) Bagaimana data dikumpulkan 

oleh siswa?, (2) apakah prosedur yang dilakukan benar?, (3) 

Bagaimana pencatatan data yang telah dikumpulkan?, (4) 

apakah sudah tertib/rapi? 

3) Penjelasan (Explanation) 

Penjelasan merupakan tahap ketiga model siklus belajar. 

Pada tahap penjelasan, guru dituntut mendorong siswa untuk 

menjelaskan suatu konsep dengan kalimat/pemikiran sendiri, 

meminta bukti dan klarifikasi atas penjelasan siswa, dan saling 

mendengar secara kritis penjelasan antarsiswa atau guru. 

Dengan adanya diskusi tersebut, guru memberi definisi dan 

penjelasan tentang konsep yang dibahas, dengan memakai  

penjelasan siswa terlebih dahulu sebagai dasar diskusi. Untuk 

mengevaluasi tahap explanation, guru mengajukan pertanyaan 
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kepada siswa mengenai proses pengumpulan data dan 

penggunaan data dalam penjelasan dan penarikan kesimpulan.  

4) Elaborasi (Elaboration) 

Elaborasi merupakan tahap keempat siklus belajar. Pada 

tahap elaborasi siswa menerapkan konsep dan keterampilan 

yang telah dipelajari dalam situasi baru atau konteks yang 

berbeda. Dengan demikian, siswa akan dapat belajar secara 

bermakna, karena telah dapat menerapkan/mengaplikasikan 

konsep yang baru dipelajarinya dalam situasi baru. Jika tahap ini 

dapat dirancang dengan baik oleh guru maka motivasi belajar 

siswa akan meningkat. Meningkatnya motivasi belajar siswa 

tentu dapat mendorong peningkatan hasil belajar siswa. Evaluasi 

pada tahap elaboration, guru memberikan beberapa pertanyaan 

yang sebenarnya merupakan pertanyaan evaluasi. 

5) Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi merupakan tahap akhir dari siklus belajar. Pada 

tahap evaluasi, guru dapat mengamati pengetahuan atau 

pemahaman siswa dalam menerapkan konsep baru. Siswa dapat 

melakukan evaluasi diri dengan mengajukan pertanyaan terbuka 

dan mencari jawaban yang menggunakan observasi, bukti, dan 

penjelasan yang diperoleh sebelumnya. Hasil evaluasi ini dapat 

dijadikan guru sebagai bahan evaluasi tentang proses penerapan 

metode siklus belajar yang sedang diterapkan, apakah sudah 

berjalan dengan sangat baik, cukup baik, atau masih kurang. 
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Demikian pula melalui evaluasi diri, siswa akan dapat 

mengetahui kekurangan atau kemajuan dalam proses 

pembelajaran yang sudah dilakukan.  

c. Kelebihan Model Learning Cycle 5-E 

Learning Cycle merupakan strategi jitu bagi pembelajaran sains 

di sekolah menengah karena dapat dilakukan secara luwes dan 

memenuhi kebutuhan nyata guru dan siswa. Dilihat dari dimensi 

guru penerapan strategi ini memperluas wawasan dan meningkatkan 

kreatifitas guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Sedang 

ditinjau dari dimensi pembelajaran, penerapan strategi ini memberi 

keuntungan sebagai berikut:
28

 

1) Meningkatkan motivasi belajar karena pembelajar dilibatkan 

secara aktif dalam proses pembelajaran 

2) Membantu mengembangkan sikap ilmiah pembelajar 

3) Pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

 

d. Kelemahan Model Learning Cycle 5-E 

1) Efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai 

materi dan langkah-langkah pembelajaran 

2) Menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang 

dan  melaksanakan proses pembelajaran 

3) Memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan 

terorganisasi 

4) Memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam 

menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran. 
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Untuk mengatasi kekurangan model Learning Cycle 5-E ini, 

peneliti menyarankan agar setiap pembelajaran dimulai dengan 

pertanyaan-pertanyaan tentang topik yang akan dipelajari, sehingga 

siswa akan dilatih lebih aktif serta termotivasi dalam belajar dan 

diharapkan dapat meningkatkan penalaran matematis siswa. Selain 

itu, sebelum  memulai pelajaran, sebaiknya guru memiliki persiapan 

yang matang agar waktu lebih efisien dan berjalan sesuai rencana 

serta pembelajaran akan terorganisasi dengan baik. 

e. Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Model Learning 

Cycle 5-E 

LKS berbasis model Learning Cycle 5-E  adalah salah satu 

bahan ajar cetak yang disusun berdasarkan komponen-komponen 

model Learning Cycle 5-E yang terdiri dari engagement 

(pembangkitan minat), exploration (eksplorasi), explanation 

(penjelasan), elaboration (elaborasi), dan evaluation (evaluasi). 

1) Engagement (pembangkitan minat) dalam LKS ini membantu 

siswa dalam mengkonstruksi pemikirannya berdasarkan benda-

benda kongkrit yang mereka jumpai dalam kehidupan sehari-

hari. Engagement disajikan dengan memberikan permasalahan, 

pertanyaan yang berkaitan pembelajaran yang akan dibahas dan 

permasalahan nyata. 

2) Exploration (eksploration) dalam LKS ini menekankan pada 

siswa berdiskusi, saling berbagi dalam kelompok atau teman 
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sebangku untuk menemukan konsep atau memecahkan suatu 

persoalan. Diawali dengan memberi sebuah permasalahan lalu 

menuntun mereka mengikuti langkah-langkah kegiatan untuk 

menemukan konsep materi. 

3) Explanation (penjelasan) siswa diminta untuk menjelaskan 

materi yang didiskusikan secara berkelompok dengan bahasa 

sendiri, kemudian membuat kesimpulan bersama berdasarkan 

penjelasan yang mereka berikan. 

4) Elaboration (elaborasi) diletakkan pada akhir pertemuan yang 

berguna sebagai umpan balik dalam proses pembelajaran untuk 

melihat pemahaman siswa. 

5) Evaluation (evaluasi) ini menilai hasil belajar siswa pada setiap 

akhir pertemuan LKS ini.  

Soal-soal latihan yang ada dalam LKS ini mengacu pada 

indikator kemampuan penalaran matematis dan indikator 

pembelajaran bangun ruang yaitu kubus dan balok. 

4. Hubungan LKS Berbasis  Model Learning Cycle 5-E dengan 

Kemampuan Penalaran Matematis 

M. Alfajri Syam menjelaskan bahwa bahan ajar yang tepat untuk 

membantu siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran Learning Cycle 5-E adalah dengan menggunakan LKS.
29
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Kusuma Nur Hidayati menjelaskan Model pembelajaran Learning Cycle 

5-E merupakan salah satu model pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengoptimalkan cara belajar dan 

mengembangkan daya nalar siswa.
30

  

 Beberapa penelitian dalam bidang sains mengemukakan bahwa 

learning cycle efektif untuk meningkatkan penguasaan bahan pelajaran, 

mengembangkan penalaran ilmiah dan pengembangan ketertarikan dan 

sikap postitf terhadap sains.31 LKS merupakan bahan ajar yang harus 

mencerminkan pendekatan dengan suatu model yang akan digunakan dan 

tujuan atau kompetensi yang akan di capai. Salah satu model yang 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan tersebut adalah pembelajaran 

matematika dengan model Learning Cycle 5-E. LKS berbasis model 

Learning Cycle 5-E adalah lembar kerja siswa yang sintaknya 

mengadaptasi dari sintak pembelajaran berbasis model Learning Cycle 5-

E yang meliputi lima tahap, yaitu pembangkitan minat (engagement), 

eksplorasi (exploration), penjelasan (explanation), elaborasi 

(elaboration), dan evaluasi (evaluation).  

Learning Cycle 5-E memiliki keserasian dengan penalaran. Learning 

Cycle 5-E merupakan pembelajaran yang terdiri bertahap harus dilakukan 
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berurutan sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, 

dengan tahap pembelajaran yang sistematis memungkinkan untuk 

melatih penalaran tahap demi tahap dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, 

model Learning Cycle 5-E sejalan atu cocok dipadukan sebagai model 

yang memfasilitasi kemampuan penalaran. 

Dari perpaduan tersebut, maka jelaslah LKS yang dikembangkan 

dengan model Learning Cycle 5-E, akan mendorong siswa untuk 

mengembangkan kemampuan matematis siswa yaitu kemampuan 

penalaran. LKS berisi materi dan latihan-latihan untuk mengasah 

kemampuan penalaran matematis sehingga kemampuan penalaran dapat 

terfasilitasi.  

B. Penelitian Relevan  

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh M. Nurul Huda tahun 2015 mahasiswa IAIN 

tulungagung yang berjudul “Pengembangan Modul Pembelajaran Matematika 

Berbasis Learning Cycle 5-E Materi Bangun Ruang Sisi Datar untuk 

SMP/MTS”. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (R&D). 

Produk penelitian ini berupa modul materi bangun ruang sisi datar yang 

pengembangannya berdasarkan model Learning Cycle 5-E. Adapun hasil 

penelitian ini berdasarkan hasil validasi modul pembelajaran matematika 

berbasis model Learning Cycle 5-E materi bangun ruang sisi datar yang 

dikembangkan secara keseluruhan memiliki nilai rata-rata 3,34 dengan 

kriteria valid/tidak revisi. Hal ini menunjukkan bahwa modul yang 
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dikembangkan layak untuk digunakan sebagai bahan ajar untuk membantu 

siswa dan guru pada proses belajar mengajar.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan M. Nurul Huda dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada produk yang dikembangkan dan 

lokasi penelitian. Produk yang dikembangkan dalam penelitian M. Nurul 

Huda berupa modul yang dilakukan pada siswa kelas VIII  MTs Darul Huda 

Wonodadi Blitar, sedangkan produk yang dikembangkan dalam penelitian ini 

berupa LKS yang dilakukan terhadap siswa SMP Negeri 1 Kampa dengan 

menggunakan model Learning Cycle 5-E dan fokus memfasilitasi satu 

kemampuan matematis  yaitu kemampuan penalaran matematis. 

C. Kerangka Berfikir 

Pada penelitian pengembangan ini peneliti mengembangkan sebuah 

produk bahan ajar berupa LKS. Pembelajaran dengan menggunakan LKS 

memudahkan siswa dalam memahami materi yang disajikan secara mandiri 

sehingga tercipta pembelajaran yang berpusat pada siswa (student center). 

Diharapkan LKS yang dikembangkan peneliti tersebut dapat menjadi sumber 

belajar bagi siswa, sehingga siswa lebih aktif dan dapat memfasilitasi 

kemampuan penalaran matematis siswa. Untuk itu peneliti menyusun 

kerangka berfikir pada gambar II.1 sebagai berikut: 
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Masalah  

Penyelesaian 

masalah    

Hasil  yang 

diharapkan  

Rendahnya kemampuan 

penalaran matematis siswa SMP 

Negeri 1 Kampa dan masih 

kurangnya sumber belajar 

Perlunya pengembangan LKS 

yang valid, praktis, dan efektif 

untuk memfasilitasi kemampuan 

penalaran matematis  

Tersedianya LKS yang valid, 

praktis, dan efektif untuk 

memfasilitasi kemampuan 

penalaran matematis siswa 

Gambar II.1 Kerangka Berfikir 


