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BAB I 

PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan suatu mata pelajaran yang di anggap susah dan 

membosankan bagi mayoritas siswa, itu tak bisa dipungkiri. Perasaan susah 

berawal dari antipatinya siswa terhadap matematika. Banyak yang bertanya-tanya, 

apa sih kegunaan matematika?, buat apa sih kita pusing-pusing mempelajarinya?. 

Hal itu dikarenakan selama ini, target dan orientasi pembelajaran matematika 

yang ada pada bahan ajar adalah penguasaan materi sehingga kemampuan 

menghafal rumus terlihat lebih penting dari pada mengungkap makna dalam 

pembelajaran matematika itu sendiri. 

Menjadi tugas kita sebagai seorang pendidik untuk menumbuhkan rasa 

cinta siswa pada matematika. Rasa yang akan membawa mereka pada keasyikan 

dalam berkutat dengan matematika, dan yang pada akhirnya image matematika 

berubah menjadi mata pelajaran yang menyenangkan. Meski itu tidaklah mudah 

karena Menurut pendapat Ollerton (2010:25) kerumitan yang dihadapi seorang 

guru matematika adalah menemukan cara-cara otentik yang dapat memotivasi 

siswa, sehingga siswa terdorong untuk berkutat dengan matematika. Banyak 

alternatif  tindakan sebagai solusi permasalahan tersebut, diantaranya dengan 

inovasi maupun kolaborasi antara model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, 

strategi, metode pembelajaran, maupun pengembangan bahan ajar di bidang 

matematika.  

Bahan ajar merupakan  bagian dari perangkat pembelajaran disamping 

Silabus dan RPP. Biasanya, seorang guru menggunakan banyak bahan ajar dalam 

menyampaikan materi pembelajaran maupun memberikan soal-soal latihan. 

Bahan ajar sebagai sumber belajar bisa didapat dari buku teks, browsing, 

lingkungan, handout, LKS, dan sumber lainnya.  

Adapun permasalahan yang ada pada bahan ajar menurut Kurniawati dan 

Amarlita (2013:78) bahan ajar yang ada saat ini kurang memperhatikan aspek soft 

skill dan lebih banyak mengarahkan siswa untuk menguasai materi. Sedangkan 
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menurut Akbar (2013:2) masih banyak guru menggunakan bahan ajar yang 

cenderung kognitivistik. Untuk itulah perlu dilakukan pengembangan bahan ajar. 

Salah satunya dengan mengembangkan bahan ajar berupa Lembar Kerja Siswa. 

Lembar kerja (worksheet) adalah salah satu bahan ajar yang merupakan 

bagian dari perangkat pembelajaran (learning pack). Permasalahan yang ada pada 

Lembar Kerja Siswa saat ini menurut Mayasari (2015:103) yaitu LKS yang siswa 

beli di koperasi siswa 95% terdiri atas soal pilihan ganda, jadi kurang bisa 

mengembangkan komunikasi matematis siswa. Sedangkan menurut Rufaida 

(2013:210) meskipun lembar kerja siswa (LKS) yang didistribusikan dari penerbit 

yang sudah populer serta telah tedaftar di ISBN sebagai pencetak buku dan LKS 

yang berkualitas, akan tetapi dalam usaha pemenuhan kebutuhan tersebut masih 

memiliki beberapa kekurangan seperti: (1) Standar bahan ajar yang merata se-

Indonesia terkadang tidak cocok dengan pengembangan KTSP di sekolah daerah; 

(2) Harga buku ataupun LKS yang terakumulasi menjadi besar dan menyusahkan 

wali murid yang rerata berprofesi sebagai petani; (3) Terbatasinya kreatifitas guru 

untuk mengembangkan bahan ajar sendiri. Menurut Yusuf (2010:35) keberadaan 

LKS cetak atau biasa disebut pula dengan istilah Buku Kerja Siswa hingga saat ini 

masih sangat minimal dan belum efektif sebagai sarana pembelajaran. Baik dari 

segi tampilan, isi maupun kepraktisannya. Akibatnya, siswa mengerjakan LKS 

cetak dengan perasaan yang terpaksa, kurang bersemangat, dan asal-asalan. 

Menyadari pentingnya peran LKS sebagaiman bahan ajar yaitu untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa, namun dihadapkan dengan adanya LKS di 

pasaran belum sesuai dengan harapan, maka dirasa sangat perlu adanya sebuah 

pengembangan LKS yang melatihkan keterampilan berpikir kritis, kreatif dan 

sesuai dengan realita yang dihadapi siswa. Semua itu agar LKS benar-benar 

membuat pembelajaran makin efektif, efisien, bermakna, dan meningkatkan hasil 

belajar siswa tentunya. 

Menurut Kepala Disdik Jatim Saiful Rachman (Yakub, 2015) untuk nilai 

UN Matematika pada SMP ada 118.888 siswa yang bernilai di bawah KKM (40-

55)... Jadi, rata-rata nilainya turun semua, bahkan di tingkat nasional juga 

mengalami penurunan (pada tahun 2015). Di kancah dunia pun Indonesia 

memiliki hasil belajar di bidang matematika yang tertinggal dari Negara lain. Ini 

terbukti dengan peringkat Indonesia hampir selalu di posisi terakhir pada ajang 
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perlombaan internasional PISA. Berikut daftar peringkat Indonesia dalam PISA 

(Kemendikbud dalam Kertayasa, 2014).    

Tabel 1.1 Peringkat Indonesia pada Ajang Kompetisi PISA 

Tahun 
Peringkat 

Indonesia 

Jumlah Negara yang 

berpartisipasi 

2000 39 43 

2003 38 41 

2006 50 57 

2009 61 65 

2012 64 65 

Kertayasa (dalam http://www.indonesiapisacenter.com, 2014) berpendapat bahwa 

salah satu faktor yang menjadi penyebab dari rendahnya prestasi siswa Indonesia 

dalam PISA yaitu lemahnya kemampuan pemecahan masalah soal non-routine 

atau level tinggi. Soal yang diujikan dalam PISA terdiri atas 6 level (level 1 

terendah dan level 6 tertinggi) dan soal-soal yang diujikan merupakan soal 

kontekstual, permasalahannya diambil dari dunia nyata. 

Untuk itulah, peneliti akan membuat konsep Lembar Kerja Matematika 

yang isinya kontekstual, dapat memotivasi siswa, dan efisien dalam pembelajaran 

dengan mengacu pada soal pemecahan masalah. Pemecahan masalah dijadiakan 

basis karena merupakan jantung dari matematika. Selain itu, pemecahan masalah 

dapat dijadikan sarana perintisan pola pikir anak menuju ajang kompetisi nasional 

seperti OSN maupun internasional seperti IMO (International Mathematical 

Olympiad), ISO (International Science Olympiads), dan PISA (Programme for 

International Student Assessment). 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

yang dengan judul ; “ Pengembangan Lembar Kerja Matematika Berbasis 

Pemecahan Masalah Kelas VIII di SMPN 2 Rembang, Purbalingga, Jawa 

Tengah”. Peneliti memilih sekolah tersebut sebagai tempat penelitian karena 

peneliti adalah alumni dari SMP tersebut yang lulus pada angkatan ke-3. Peneliti 

ingin menyumbangan sedikit pikiran dengan penelitian ini pada sekolah sekaligus 

ingin mengetahui perkembangan yang ada di sekolah tersebut. SMPN 2 Rembang 

terletak di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Sekolah 

ini di rintis pada tahun 1992. Di bangun di atas tanah bekas kebun dengan struktur 

tanah yang tidak rata. Jadi, bangunan terlihat unik, karena ada yang di dataran 
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rendah, ada pula yang di dataran tinggi. Di SMP ini juga, telah berhasil di rintis 

berdirinya SMKN 1 Rembang. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari uraian dalam latar belakang, dapat disimpulkan berbagai 

permasalahan menyangkut bahan ajar, LKS, dan juga hasil belajar pada mata 

pelajaran Matematika. Permasalahan tersebut, rinciannya sebagai berikut. 

1. Bahan ajar yang ada saat ini kurang memperhatikan aspek soft skill dan lebih 

banyak mengarahkan siswa untuk menguasai materi 

2. Masih banyak guru menggunakan bahan ajar yang cenderung kognitivistik 

3. LKS yang siswa beli 95% terdiri atas soal pilihan ganda, jadi kurang bisa 

mengembangkan komunikasi matematis siswa 

4. Standar bahan ajar yang merata se-Indonesia terkadang tidak cocok dengan 

pengembangan KTSP di sekolah daerah 

5. Terbatasinya kreatifitas guru untuk mengembangkan bahan ajar sendiri 

6. Buku Kerja Siswa hingga saat ini masih sangat minimal dan belum efektif 

7. Di Jawa Timur nilai UN Matematika pada SMP ada 118.888 siswa dengan 

nilai dibawah KKM (40-55), rata-rata nilainya turun semua, di tingkat 

nasional juga mengalami penurunan (pada tahun 2015). 

8. Peringkat Indonesia hampir selalu di posisi terakhir pada ajang perlombaan 

internasional PISA di tahun 2012 mendapat peringkat ke-64 dari 65 negara. 

Kertayasa (dalam http://www.indonesiapisacenter.com, 2014) berpendapat 

bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab dari rendahnya prestasi siswa 

Indonesia dalam PISA yaitu lemahnya kemampuan pemecahan masalah soal 

non-routine atau level tinggi. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan dengan tujuan agar penelitian lebih efektif, 

efisien, serta memiliki arah yang jelas. Secara umum, peneliti membatasi pada 

pengembangan bahan ajar matematika berbentuk lembar kerja dengan mengacu 

pada standar pemecahan masalah diharapkan dapat meningkatkan efektifitas 

proses pembelajaran matematika pada SMP yang diteliti. 
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Secara rinci, pembatasan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut. 

1. Bahan ajar yang ada saat ini kurang memperhatikan aspek soft skill dan lebih 

banyak mengarahkan siswa untuk menguasai materi 

2. Masih banyak guru menggunakan bahan ajar yang cenderung kognitivistik 

3. LKS yang siswa beli 95% terdiri atas soal pilihan ganda, jadi kurang bisa 

mengembangkan komunikasi matematis siswa 

4. Salah satu faktor yang menjadi penyebab dari rendahnya prestasi siswa 

Indonesia dalam PISA yaitu lemahnya kemampuan pemecahan masalah soal 

non-routine atau level tinggi 

5. Lembar Kerja Matematika yang dibuat mencangkup materi Lingkaran sesuai 

dengan Silabus KTSP kelas VIII di SMPN 2 Rembang. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana Lembar Kerja Matematika yang digunakan guru dan bagaimana 

perannya dalam proses kegiatan belajar mengajar di SMPN 2 Rembang, 

Purbalingga saat ini? 

2. Bagaimana Lembar Kerja Matematika yang berbasis pemecahan masalah? 

3. Bagaimana keefektifan penerapan Lembar Kerja Matematika berbasis 

pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika kelas VIII di SMPN 2 

Rembang, Purbalingga? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan tujuan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan Lembar Kerja Matematika yang digunakan guru dan 

mendeskripsikan perannya dalam proses kegiatan belajar mengajar di SMPN 

2 Rembang, Purbalingga saat ini. 
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2. Mengembangkan Lembar Kerja Matematika yang berbasis pemecahan 

masalah. 

3. Menguji keefektifan penerapan Lembar Kerja berbasis pemecahan masalah 

dalam pembelajaran matematika kelas VIII di SMPN 2 Rembang, 

Purbalingga. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat 

menyumbangkan ilmu tentang mengembangkan lembar kerja matematika berbasis 

pemecahan masalah yang efektif sebagai sarana peningkatan hasil belajar dan 

mengasah kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

Adapun secara praktis pengembangan Lembar Kerja Matematika 

berbasis pemecahan masalah diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Bagi siswa; sebagai sumber belajar yang dapat mempermudah memahami 

materi pelajaran sehingga belajar matematika terasa menyenangkan, sebagai 

sarana meningkatkan daya kritis matematika siswa dalam memecahkan 

masalah yang dapat meningkatkan prestasi belajar. 

2. Bagi guru matematika; sebagai bahan ajar yang dapat mempermudah guru 

dalam menyampaikan materi serta merangsang kreatifitas guru untuk 

membuat soal sendiri. 

3. Bagi sekolah; sebagai tambahan sumber belajar.  

4. Bagi peneliti lain; sebagai bahan referensi dan acuan dalam pengembangan 

produk yang sejenis yang lebih baik lagi. 

5. Bagi peneliti; sebagai sarana pembelajaran dalam mengembangkan potensi 

diri dan menambah wawasan keilmuan pada pengembangan bahan ajar 

khususnya lembar kerja matematika. 

 


