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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini perkembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi 

(IPTEK) dan SDM berkembang sangat pesat. Perkembangan ini salah satu 

pendukungnya adalah pendidikan, baik pendidikan formal maupun non 

formal. 

Perkembangan global menuntut dunia pendidikan untuk mengubah 

konsep berpikirnya. Masa depan yang kian tidak menentu dengan berbagai 

tantangan melekatnya yang akan dihadapi oleh umat manusia pada abad ke-

21 memiliki implikasi luas dan mendalam terhadap berbagai rancangan 

pengajaran dan teknik pembelajaran. 

Pada negara berkembang, Indonesia pada umumnya mulai mengikuti 

perkembangan yang ada. Namun keinginan untuk menyamakan nilai kriteria 

dengan negara lain tersebut belum dapat di dukung dengan sumber daya 

manusia yang ada. Keberagaman suku dan penduduk yang berbeda 

mempengaruhi kurangnya dukungan tersebut. Setiap daerah mempunyai 

batasan-batasan tersendiri. Masyarakat yang rendah pada umumnya tidak 

dapat mengikuti perkembangan yang ada. Semua ini menjadi tantangan 

tersendiri bagi pemerintah dan guru selaku orang yang mentransfer ilmu.  

Dalam pembelajaran, seorang guru harus memiliki sarana prasarana 

mengajar yang baik, salah satunya adalah media atau sumber ajar. Media atau 
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sumber ajar tersebut membantu guru dalam mempersiapkan materi dan 

latihan yang akan di berikan kepada siswa. Yamin dan Barsu (2008:152) 

menyebutkan bahwa media dapat membangkitkan keingintahuan siswa, 

merangsang mereka untuk beraksi terhadap kejelasan guru, memungkinkan 

mereka menyentuh obyek kajian pelajaran, membantu mereka 

mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Dengan demikian media dapat 

membantu guru saat proses belajar mengajar berlangsung untuk 

menghidupkan suasana kelas dan menghindari suasana yang membosankan. 

Sehingga proses pembelajaran berlangsung akan lebih berkesan dan siswa 

akan lebih semangat dalam belajarnya. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting. 

Karena matematika adalah ilmu dasar yang di gunakan secara luas dalam 

berbagai bidang kehidupan. Hal ini didukung oleh Cockroft dalam Mulyono 

Abdurrahman (2003: 253) yang menyatakan bahwa perlunya matematika  

diajarkan kepada siswa karena (1) selalu digunakan dalam segala segi 

kehidupan; (2) semua mata pelajaran memerlukan keterampilan matematika 

yang sesuai; (3) merupakan sarana komunikasi yang kuat, singkat, dan jelas; 

(4) dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara; (5) 

meningkatkan kemampuan berpikir logis, ketelitian, dan kesadaran 

keruangan; (6) memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah 

yang menantang. Melalui pembelajaran matematika siswa diharapkan dapat 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, cermat, efektif 

dan efisien dalam pemecahan masalah. 
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Matematika sering dianggap mata pelajaran yang sulit. Siswa merasa 

takut dan menjadi malas pada saat pembelajaran berlangsung. Kesulitan siswa 

dalam mempelajari disebabkan karena matematika memiliki obyek yang 

abstrak, memiliki struktur konsep hierarkis dan banyak memiliki manipulasi 

simbol. Hal ini membuat guru menjadi berpikir ulang untuk menyelesaikan 

problem yang ada dan membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan, 

sehingga siswa akan mengubah pikirannya yang semula takut dengan 

pelajaran matematika menjadi senang dengan pelajaran matematika. 

Salah satu media ajar yang digunakan hampir seluruh guru adalah 

lembar kerja siswa (LKS). Lembar kerja siswa menjadi pegangan guru dan 

siswa sebagai referensi tambahan karena isi dari lembar kerja siswa (LKS) 

adalah ringkasan materi dan soal-soal latihan. Di dalam kegiatan belajar, 

siswa tidak hanya sebatas mencermati materi yang diterangkan oleh guru. 

Dengan adanya lembar kerja siswa diharapkan siswa dapat mengerjakan dan 

menyelesaikan soal yang ada secara mandiri. Media pembelajaran dapat 

dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar di mana saja dan 

kapan saja mereka mau, tanpa tergantung pada keberadaan seorang guru 

(Yamin dan Barsu, 2008:153). Penggunaan LKS dapat melatih siswa untuk 

menemukan dan mengembangkan keterampilan proses serta memberi 

pedoman bagi guru dan siswa dalam pencapaian pemahaman konsep. 

Sehingga siswa akan lebih mudah memahami materi dari LKS karena di 

dalam LKS berisi tentang ringkasan materi. 
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Lembar kerja siswa merupakan media pembelajaran yang praktis 

karena di dalamnya sudah memuat ringkasan materi dan soal-soal latihan 

tetapi lembar kerja siswa sendiri mempunyai kelemahan-kelemahan terutama 

dalam soal latihannya. Kelemahan baik dari redaksi maupun dari siswa. Dari 

redaksi sendiri sering ditemukan kesalahan dalam penulisan, perhitungan 

jawaban dan kesalahan secara matematis. LKS ada, diharapkan siswa dapat 

belajar secara mandiri, tetapi siswa terkadang enggan untuk belajar secara 

mandiri. Siswa bersifat pasif, dan hanya menunggu jawaban dari guru.  

Teknologi dan komunikasi telah mengubah kita dalam berinteraksi 

dan bersosialisasi. Hal ini ditandai dengan kemampuan individu untuk 

mentransfer informasi secara bebas dan setiap saat bisa mengakses 

pengetahuannya. Dalam dunia pendidikan pun tak mengelak dan ikut 

berperan aktif dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi, 

sehingga setiap orang dapat mengunduh dan mengetahui perkembangan 

pendidikan yang ada. Salah satu kepedulian pemerintah dalam memanfaatkan 

teknologi dan informasi dengan meluncurkan Buku Sekolah Elektronik 

(BSE). BSE merupakan wadah penunjang bagi program massal Buku Teks 

Pelajaran murah, di mana pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan 

Nasional telah memberi hak cipta buku-buku baik teks pelajaran maupun 

LKS tertentu dari penulisnya langsung. 

BSE tersebut telah dinilai oleh Badan Nasional Standarisasi 

Pendidikan (BSNP) sesuai dengan Pemerdiknas Nomor 46 tahun 2007, 

Pemerdiknas Nomor 12 tahun 2008, Pemerdiknas Nomor 34 tahun 2008 dan 
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Pemerdiknas Nomor 41 tahun 2008. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan 

buku teks yang baik sesuai dengan yang diharapkan dapat memenuhi 

ketentuan.  

Selain dari BSE, banyak LKS yang beredar luas yaitu LKS non BSE. 

Banyak penerbit-penerbit yang mendistribusikan LKS. Antara penerbit satu 

dengan yang lain ada persamaan dan perbedaan. Perbedaan ini yang membuat 

siswa di sekolah satu dengan yang lain menjadi bingung. Padahal inti dari 

pelajarannya sama. LKS menjadi salah satu alternatif dalam belajar. Karena 

di dalam LKS dapat banyak soal-soal yang tipenya beragam. 

Namun dalam media ajar ini yaitu lembar kerja siswa (LKS) terdapat 

beberapa kesalahan antara lain: kesalahan bahasa, kesalahan penulisan , 

kesalahan matematis maupun kebermaknaan distraktor pada soal LKS dengan 

penerbit yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ingin meneliti sekaligus 

menganalisis kesalahan soal-soal pada lembar kerja siswa. Namun hanya 

terbatas pada lembar kerja siswa dari tiga penerbit yang berbeda. Sehingga 

penelitian ini di beri judul: Analisis Kesalahan Soal-Soal Lembar Kerja Siswa 

Matematika Kelas XI IPS Semester Gasal Tahun Pelajaran 2013/2014. 

B. Fokus Penelitian 

Dalam hal ini, lembar kerja siswa (LKS) yang di gunakan adalah LKS 

dengan tiga penerbit yang berbeda. Di mana, penelitian ini mengarah pada 

semua mata pelajaran yang ada pada kelas XI IPS yang terdiri dari statistika,  

dan peluang yang sudah dipilah berdasarkan standar kompetensi dan indikator, 
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di tinjau dari kesalahan bahasa, penulisan, kesalahan matematis dan 

kebermaknaan distraktor dalam soal-soal yang ada. 

C. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan persoalan utama yang harus 

dipecahkan dalam sebuah penelitian. Berdasarkan uraian di atas dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu bervariasinya jenis kesalahan pada soal dari 3 

penerbit LKS yang berbeda. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu “bagaimana keragaman jenis 

kesalahan pada soal lembar kerja siswa matematika SMA Kelas XI IPS 

semester gasal dari tiga penerbit yang berbeda tahun 2013/2014” 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah di atas, maka tujuan penelitian kesalahan soal-soal 

lembar kerja siswa adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan Umum 

Mendeskripsikan dan menganalisis keragaman jenis kesalahan pada soal 

lembar kerja siswa matematika SMA kelas XI IPS semester gasal tahun 

2013/2014. 

b. Tujuan Khusus 

1) Mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek kesalahan bahasa 

pada soal-soal Lembar Kerja Siswa (LKS) kelas XI IPS. 

2) Mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek kesalahan penulisan 

pada soal-soal Lembar Kerja Siswa (LKS) kelas XI IPS. 
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3) Mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek kesalahan matematis 

pada soal-soal Lembar Kerja Siswa (LKS) kelas XI IPS 

4) Mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek makna distraktor 

tiap  soal Lembar Kerja Siswa (LKS) kelas XI IPS. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Bagi Guru bidang studi matematika SMA, dapat dijadikan pedoman 

dalam memilih Lembar Kerja Siswa yang pokok bahasannya sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku. 

2) Bagi peneliti, dapat dijadikan bahan kajian untuk memperluas dan 

peningkatan pengetahuan secara ilmiah.  

3) Bagi siswa, dapat dijadikan pedoman untuk lebih mencermati dalam 

mengerjakan soal-soal Lembar Kerja Siswa matematika. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan masukan dan 

koreksi untuk penerbit dalam menerbitkan Lembar Kerja Siswa baik 

kesalahan bahasa, penulisan, matematis ataupun kebermaknaan distraktor 

untuk diperbaiki. 
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F. Definisi Masalah 

a. Lembar Kerja Siswa Matematika 

LKS adalah materi ajar berupa lembar kerja bagi siswa baik 

dalam kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler yang dikemas secara 

integrasi sehingga memungkinkan siswa mempelajari materi tersebut 

secara mandiri serta untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap 

materi pelajaran yang didapat. 

b. Menganalisis kesalahan Lembar Kerja Siswa 

Pada penelitian ini, lembar siswa kerja siswa yang digunakan 

adalah  LKS dari tiga penerbit yang berbeda. Adapun setiap buku 

khususnya lembar kerja siswa pasti ada kesalahan-kesalahan. Dalam 

penelitian ini yang berjudul menganalisis kesalahan soal-soal lembar kerja 

siswa matematika kelas XI SMA menganalisis, antara lain: 

1) Kesalahan bahasa, maksud dari penelitian ini adalah menganalisis 

kesalahan bahasa yang terdapat dalam soal-soal latihan. 

2) Kesalahan penulisan, maksud dari penelitian ini adalah menganalisis 

kesalahan penulisan kata, angka, tabel yang ada dalam soal-soal 

latihan 

3) Kesalahan matematis, maksud dari penelitian ini adalah 

menganalisis kesalahan penulisan secara matematis. 

4) Kebermaknaan distraktor, maksud dari penelitian ini adalah baik dan 

tidaknya soal pengecoh yang ada dalam soal-soal latihan. 

 


