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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu bidang ilmuan yang menjadi dasar dari 

segala ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Terlebih di era globalisasi saat ini, 

matematika juga tidak lepas kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Matematika selalu diajarkan di setiap jenjang pendidikan mulai 

dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, hal ini karena matematika 

selalu berkaitan erat sebagai ilmu yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan kehidupan sehari-hari.  

Namun matematika masih menjadi momok bagi sebagian siswa. Hal 

tersebut mengakibatkan kemampuan siswa dalam mempelajari dan memahami 

matematika tergolong rendah. Ada beberapa faktor penyebab rendahnya 

kemampuan siswa dalam belajar matematika diantaranya peran guru dirasa lebih 

dominan, siswa merasa bosan saat belajar matematika karena ketidaksesuaian 

tingkat kognitif siswa dengan materi yang diajarkan, ketidakcocokan anatara 

materi dengan isi buku atau bahan ajar dan kurang rasa percaya diri siswa 

terhadap kemampuan matematika mereka. (Cowan, 2006, p.4). Hal tersebut 

sejalan dengan apa yang dikatakan oleh salah satu guru matematika MTs N 2 

Kendal saat dilakukan wawancara, guru lebih sering menggunakan metode 

ceramah dalam pembelajaran serta guru hanya menulis di papan mengenai materi 

dan contoh soal untuk dikerjakan. Materi dalam pembelajaran matematika 

terkesan rumit dan abstrak sehingga guru merasa sesekali kesulitan dalam 

mengajarkannya. Guru juga mengatakan jika kemampuan siswa dalam belajar 

matematika tergolong rendah, karena kurangnya motivasi belajar dari siswa itu 

sendiri. Oleh sebab itu, maka diperlukan adanya perbaikan baik dari proses 

pembelajaran maupun ketersediaan bahan ajar yang sesuai untuk belajar 

matematika siswa. 
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Ketersediaan bahan ajar yang dipersiapkan oleh guru berguna dalam 

proses pembelajaran didalam kelas. Bahan ajar merupakan segala sesuatu bentuk 

bahan yang digunakan pengajar atau pendidik dalam membantu kegiatan belajar 

mengajar didalam kelas. Menurut Majid (2009: 173), bahan ajar adalah segala 

bentuk bahan yang digunakan dalam membantu guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. Menurut Etrina et al. (2018) menerangkan 

pengembangan bahan ajar yang dilakukan oleh guru memiliki peran sangat 

penting dikarenakan hal tersebut dapat meningkatkan efektivitas dalam proses 

pembelajaran dan memiliki peran penting baik guru dan siswanya.  

Bahan ajar merupakan salah satu faktor penting yang menunjang proses 

pembelajaran, ini dikarenakan didalam bahan ajar memuat materi yang akan 

disampaikan oleh guru dan disertai kegiatan yang harus dilakukan siswa dalam 

mencapai indikator pembelajaran. Menurut (Prastowo, 2012), bahan ajar terdiri 

dari dua jenis yaitu bahan ajar secara tertulis atau tidak tertulis. Bahan ajar secara 

tertulis berbentuk bahan cetak seperti modul, LKS, buku. Sedangkan bahan ajar 

tidak tertulis dapat berbentuk audio, visual maupun audio visual. Persiapan bahan 

ajar pada umumnya hanya didasarkan melalui konsep atau generalisasi yang 

diberikan melalui contoh-contoh. Hal ini sejalan dengan Sarjiman (2006: 75) 

menyatakan bahwa bahan ajar yang digunakan oleh guru hingga kini masih 

bersifat konseptual, artinya bahan ajar hanya sekedar memberikan rumus yang 

ada, contoh-contoh sederhana dilanjutkan pemberian soal-soal latihan yang 

mengakibatkan kemampuan pemahaman siswa melemah disertai daya kreatifitas 

dan juga sikap kritis siswa berkurang.  

Perlunya pengembangan bahan ajar tertuang dalam Panduan 

Pengembangan Bahan Ajar menurut Depdiknas (2008:122) terkait permasalahan 

yang muncul yaitu 1) bahan ajar yang tersedia belum mencukupi kebutuhan 

sesuai tuntutan kurikulum. 2) Bahan ajar yang tersedia belum sesuai dengan 

karakteristik sasaran (siswa).  Hal tersebut dikarenakan lingkup sosial, budaya, 

dan geografis yang berbeda mempengaruhi kecocokan bahan ajar dengan siswa. 



3 
 

Selain lingkup tersebut, karakteristik siswa mencakup tahapan perkembangan 

siswa, kemampuan awal yang dikuasai, minat, latar belakang keluarga dan 

sebagainya. Maka dari itu, bahan ajar yang dikembangkan disesuaikan dengan 

karakteristik siswa. 3) adanya runtutan pemecahan masalah belajar.  

Salah satu sumber belajar alternatif yang dibuat untuk kepentingan 

pembelajaran adalah bahan ajar cetak tertulis seperti Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD). Menurut Fannie & Rohati (2014), Lembar Kerja Peserta Didik 

merupakan suatu stimulus yang diberikan oleh guru yang disajikan secara tertulis 

dengan memperhatikan tata letak penulisan berdasarkan kriteria media grafis 

sebagai bentuk media visual untuk menarik perhatian siswa dalam pembelajaran 

dikelas. Peran LKPD lebih ditujukan sebagai panduan untuk membantu guru 

serta mengarahkan siswa dalam menemukan konsep-konsep melalui aktivitas 

sendiri atau kelompok kerja. LKPD juga digunakan untuk mengembangkan 

keterampilan proses dan megembangkan sikap ilmiah siswa dalam mencapai 

sasaran belajar (Sagita, 2018). 

Sejauh ini masih jarang ditemukan LKPD yang isi didalamnya memuat 

petunjuk pengerjaan tugas pembelajaran berkaitan dengan penafsiran sesuatu 

melalui pemodelan matematika dan menghubungkannya ke konsep matematika 

(Haryonik & Bhakti, 2018). Menurut Hernaeny & Khodijah (2018), LKPD yang 

tersedia memuat latihan soal yang cukup banyak namun belum bisa 

memaksimalkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Tampilan LKPD 

terkesan sangat monoton dikarenakan masih tersaji dalam cetakan hitam putih 

dan gambar penjelas materi belum maksimal ditampilkan didalam LKPD. 

Berbeda halnya dengan Komariyah et al. (2016), LKPD yang beredar masih 

bersifat instan artinya materi didalamnya tanpa dilengkapi langkah-langkah 

terstruktur dalam menemukan konsep dan tidak menekankan pada proses 

sehingga membuat siswa hanya menghafal rumus-rumus yang ada. 

Setelah menentukan media pembelajaran, selanjutnya perlu 

dikembangkan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dalam penggunaan 
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bahan ajar agar mendukung tercapainya keefektifan dalam pembelajaran. 

Menurut Arif (2011), metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang 

digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 

bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode 

pembelajaran memiliki peranan yaitu sebagai alat untuk menciptakan proses 

kegiatan belajar mengajar yang kondusif dan menciptakan interaksi yang 

edukatif antara guru dan siswa. (Kurniawati, 2014).  

Kelemahan dari pembelajaran matematika saat ini ialah siswa tidak dapat 

menghubungkan konsep-konsep matematika sesuai dengan pengalaman mereka 

sendiri. Pembelajaran dirasa terlalu formal, kurang mengkaitkan makna, konsep 

serta pemahaman dalam matematika terhadap kehidupan sehari-hari siswa dan 

masih gagal dalam memberikan perhatian pada kemampuan penalaran serta 

matematis siswa (National Council of Teacher of Mathematics, 2014). 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Istiqomah (2016) terdapat 

kesenjangan di lapangan yaitu guru dalam mengajar kurang memperhatikan 

kemampuan awal siswa, guru kurang melakukan pengajaran yang lebih 

bermakna serta strategi pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi sehingga 

membuat siswa bosan. 

Salah satu strategi atau metode pembelajaran dalam matematika adalah 

menggunakan pendekatan induktif. Menurut Rahmawati (2011:75) pendekatan 

induktif merupakan pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan menyajikan 

sejumlah keadaan khusus dari suatu kasus kemudian dapat disimpulkan menjadi 

suatu fakta, prinsip, atau aturan. Pembelajaran diawali dengan memberikan 

contoh-contoh khusus baru kemudian sampai kepada generalisasinya 

Menurut Sulistyani (2010) pembelajaran induktif memiliki peran yang 

efektif dalam membantu siswa memperkuat pemahaman konsep, membentuk 

ketrampilan berpikir kreatif dan kritis serta mengembangkan kesimpulan dengan 

menemukan sebuah konsep melalui pemahaman mereka sendiri. Pembelajaran 

induktif mengarahkan siswa untuk mengambil kesimpulan secara logis 
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berdasarkan fakta yang ada. Hal ini bertujuan agar rumus tidak hanya sekadar 

dihafal, namun dipahami lebih dalam. 

Memasuki abad 21 dimana tantangan serta persaingan semakin besar 

disegala aspek kehidupan. Perubahan dunia ke arah revolusi masyarakat digital 

pada era ini juga terjadi dalam dunia pendidikan. Di era abad 21 diperlukan 

adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul dengan dikelola oleh 

lembaga-lembaga profesional. ( US-based Partnership for 21st Century Skills 

(P21) (2015), mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan di abad 21 adalah 

4Cs yaitu Communication (komunikasi), Collaboration (kolaborasi), Critical 

thinking (berpikir kritis),dan Creativity (kreativitas), merupakan salah satu aspek 

keterampilan paling penting yang harus dikuasai siswa dalam menghadapi 

tantangan dan persoalan di abad 21 pada jenjang pendidikan.  

Keterampilan berpikir kritis (Critical Thinking Skills) merupakan 

keterampilan yang menjadi fundamental dalam memecahkan masalah. Menurut 

Leen et al. (2014), Critical Thinking Skills merupakan keterampilan dalam 

melakukan berbagai analisis, penilaian, evaluasi, rekonstruksi, pengambilan 

keputusan yang mengarah pada tindakan yang rasional dan logis. Menurut Amir 

(2015) menerangkan kompetensi berpikir kritis jarang diperhatikan dalam 

pembelajaran didalam kelas sejalan dengan pendapat Fisher (2008) pembelajaran 

hanya mengajarkan tentang isi materi pelajaran dan mengesampingkan dalam 

keterampilan berpikir, sehingga beberapa siswa tidak memahami keterampilan 

berpikir yang dibicarakan. Masih banyak siswa yang belum memaksimalkan 

keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran. Ini dapat dilihat dari keinginan 

siswa mendapat jawaban dengan rumus praktis sehingga mengakibatkan 

rendahnya kemampuan berpikir kritis (Laraswati, 2015). 

Keterampilan berpikir kreatif (Creatuve Thinking Skills) merupakan 

keterampilan yang berhubungan dengan pendekatan yang baru untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan, inovasi, dan penemuan. Keterampilan ini 

merupakan suatu tindakan yang benar-benar baru dan asli, baik secara pribadi 
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(asli hanya untuk individu) atau secara budaya (Abdullah & Osman, 2010). 

Tingkat kreatifitas siswa di sekolah dapat dikatakan masih rendah. Menurut 

Saefudin (2012) mengungkapkan selama ini guru dalam mengajarkan 

pembelajaran matematika didalam kelas hanya mengutamakan kemampuan 

berhitung dan logika saja sehingga kreativitas dianggap bukan sesuatu hal yang 

penting dalam pembelajaran di kelas. 

Keterampilan berkomunikasi (Communication skill) merupakan 

keterampilan dalam mengungkapkan seta menuangkan gagasan, pemikiran, 

pengetahuan, ataupun informasi baru yang dimiliki baik secara tertulis maupun 

lisan (National Education Association, 2012). Keterampilan ini mencakup 

keterampilan mendengarkan, menulis dan berbicara di depan umum. Menurut 

Baroody dalam (Umar, 2012), pada pembelajaran matematika dengan 

pendekatan tradisional, komunikasi secara lisan siswa masih sangat terbatas 

hanya pada jawaban verbal yang pendek atas berbagai pertanyaan yang diajukan 

oleh guru. Pengimplementasian berkomunikasi perlu dilatih oleh siswa didalam 

kelas. Menurut Qohar (2010) dalam penelitiannya mendapati adanya siswa yang 

masih kesulitan komunikasi secara lisan atau tulisan. Terutama daerah diluar 

perkotaan, kemampuan komunikasi siswa masih rendah. Guru menduga jika 

siswa belum terbiasa dan takut dalam mengungkapkan gagasan-gagasannya.  

Keterampilan berkolaborasi (Collaboration skill) merupakan 

keterampilan untuk bekerja bersama secara efektif serta menunjukkan rasa 

hormat pada tim yang beragam, melatih kelancaran dan kemauan dalam 

membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama ( 

Greenstein, 2012; National Education Association, 2012). Keterampilan ini 

melatih siswa bekerja secara berkelompok dalam pembelajaran dikelas. Menurut  

pemaparan guru MTs N 2 Kendal mengatakan bahwa kemampuan kerjasama 

dalam kelompok belum terlaksana secara maksimal karena biasanya masih 

didominasi oleh siswa tertentu. Guru juga mengatakan jika beberapa siswa ada 

yang merasa lebih nyaman dan suka bekerja sendiri.  
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Dari latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti akan meneliti dan 

mengembangkan produk pembelajaran berupa lembar kerja berbasis pendekatan 

induktif untuk meningkatkan keterampilan 4c pada pokok bahasan bangun ruang 

sisi datar untuk peserta didik kelas VIII MTs N 2 Kendal. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dapat diidentifikasi sebagai 

berikut:  

1. Bahan ajar yang tersedia belum mencukupi kebutuhan sesuai kurikulum. 

2. Bahan ajar yang tersedia belum sesuai dengan karakteristik siswa. 

3. Sebagian besar siswa belum mampu berpikir secara abstrak. 

4. Bahan ajar yang digunakan sekolah masih bersifat konseptual. 

5. LKPD masih jarang isi didalamnya memuat petunjuk pengerjaan tugas 

pembelajaran berkaitan dengan penafsiran sesuatu melalui pemodelan 

matematika dan menghubungkannya kekonsep matematika.  

6. LKPD yang tersedia memuat latihan soal yang cukup banyak namun belum 

bisa memaksimalkan kemampuan komunikasi matematis siswa dan tampilan 

LKPD sangat monoton dikarenakan masih tersaji dalam cetakan hitam putih 

dan gambar penjelas materi belum maksimal ditampilkan didalam LKPD. 

7. LKPD yang beredar masih bersifat instan dan tidak menekankan pada 

proses. 

8. Guru dalam mengajar kurang memperhatikan kemampuan awal siswa dan 

kurang melakukan pengajaran yang lebih bermakna serta strategi 

pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi. 

9. Kegiatan pembelajaran dalam suatu lembaga masih didominasi oleh guru 

sebagai pusat belajar sehingga guru mengajar masih menggunakan metode 

atau strategi ceramah dalam pembelajaran. 

10. Bahan ajar yang tersedia masih menggunakan strategi pembelajaran dengan 

mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta. 
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11. Keterampilan berpikir kritis siswa jarang diperhatikan dalam pembelajaran 

didalam kelas. 

12. Siswa belum memaksimalkan keterampilan berpikir kritis dalam 

pembelajaran. 

13. Tingkat kreatifitas siswa di sekolah dapat dikatakan masih rendah. 

14. Pembelajaran matematika didalam kelas hanya mengutamakan kemampuan 

berhitung dan logika saja sehingga kreativitas dianggap bukan sesuatu hal 

yang penting 

15. Adanya siswa yang masih kesulitan komunikasi secara lisan atau tulisan 

16. Beberapa siswa belum bisa bekerja sama secara maksimal dalam kelompok 

terhadap tugas yang diberikan oleh guru. 

17. Sebagian siswa ada yang merasa lebih nyaman dan suka bekerja sendiri. 

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan masalah yang teridentifikasi, melihat masih banyak masalah yang 

diidentifikasi maka penelitian ini dibatasi pada:  

1. Kegiatan pembelajaran dalam suatu lembaga masih didominasi oleh guru 

sebagai pusat belajar dan masih menggunakan metode atau strategi ceramah 

dalam pembelajaran. 

2. Bahan ajar yang tersedia masih menggunakan strategi pembelajaran dengan 

mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta. 

3. Masih banyak siswa yang belum memaksimalkan keterampilan berpikir 

kritis dalam pembelajaran. 

4. Tingkat kreatifitas siswa di sekolah dapat dikatakan masih rendah. 

5. Adanya siswa yang masih kesulitan komunikasi secara lisan atau tulisan 

6. Beberapa siswa belum bisa bekerja sama secara maksimal dalam kelompok 

terhadap tugas yang diberikan oleh guru. 
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Masalah-masalah tersebut akan dibatasi dengan mengembangkan lembar kerja 

peserta didik pada bangun ruang sisi datar berbasis pendekatan induktif untuk 

meningkatkan ketrampilan abad 21 pada siswa kelas VIII MTs N 2 Kendal 

D. Rumusan Masalah  

Permasalahan penelitian pengembangan ini dirumuskan menjadi beberapa yaitu. 

1. Bagaimana pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis pendekatan 

induktif untuk meningkatkan keterampilan 4c pada pokok bahasan bangun 

ruang sisi datar untuk peserta didik kelas VIII MTs N 2 Kendal?  

2. Bagaimana kevalidan dan kelayakan lembar kerja peserta didik berbasis 

pendekatan induktif untuk meningkatkan keterampilan 4c pada pokok 

bahasan bangun ruang sisi datar untuk peserta didik kelas VIII MTs N 2 

Kendal?  

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian pengembangan ini yaitu sebagai berikut.  

1. Mengembangkan lembar kerja peserta didik berbasis pendekatan induktif 

untuk meningkatkan keterampilan 4c pada pokok bahasan bangun ruang sisi 

datar untuk peserta didik kelas VIII MTs N 2 Kendal. 

2. Menguji kevalidan dan kelayakan lembar kerja peserta didik berbasis 

pendekatan induktif untuk meningkatkan keterampilan 4c pada pokok 

bahasan bangun ruang sisi datar untuk peserta didik kelas VIII MTs N 2 

Kendal. 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini diantaranya yaitu:  

1. Manfaat dari Segi Teoritis  

Penelitian pengembangan ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu 

dan referensi tentang lembar kerja peserta didik berbasis pendekatan induktif 
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untuk meningkatkan keterampilan 4c pada pokok bahasan bangun ruang sisi 

datar untuk peserta didik kelas VIII MTs N 2 Kendal.. 

2. Manfaat dari Segi Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Menambah bahan pembelajaran dalam memahami konteks bangun 

ruang sisi datar dengan pendekatan induktif. 

2) Meningkatkan pembelajaran siswa dalam peningkatan hasil belajar 

matematika. 

3) Meningkatkan keterampilan abad 21 yaitu 4c dalam mempelajari 

matematika melalui pembelajaran induktif. 

b. Bagi Guru 

1) Memperkaya bahan ajar dan sistematika pembelajaran matematika 

pada materi bangun ruang sisi datar. 

2) Memberikan kontribusi dalam peningkatan hasil belajar 

matematika. 

c. Bagi Peneliti 

1) Menambah pengetahuan serta pemahaman dalam mengembangkan 

lembar kerja peserta didik berbasis pendekatan induktif untuk 

meningkatkan keterampilan 4c pada pokok bahasan bangun ruang 

sisi datar untuk peserta didik kelas VIII SMP/MTs dan mampu 

melaksanakan proses kegiatan pembelajaran yang baik. 

 


