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BAB I 

PENDAHULUAN 

Beberapa permasalahan yang ada pada dunia pendidikan menjadikan 

beberapa alasan yang mendasari penelitian ini. Dalam pendahuluan ini akan 

membahas latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian ini. 

Pada pendahuluan juga memaparkan rumusan masalah, tujuan, manfaat dari 

penelitian, serta definisi istilah. 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah upaya sadar yang dilakukan agar peserta didik atau 

siswa dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan (Soedjadi, 2006). 

Dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, guru berperan penting dalam 

perkembangan seorang siswa baik perkembangan pedagogik maupun 

psikomotorik. Berhasil atau tidaknya suatu pendidikan tergantung pada proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pendidik atau guru di sekolah (Budi, 

2013). Guru sebagai pendidik harus berperan penting dalam pembelajaran 

disekolah agar bisa tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitu 

juga dengan pelajaran matematika yang merupakan salah satu pelajaran terpenting 

dalam setiap jenjang satuan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga 

Perguruan Tinggi. 

Matematika adalah aktivitas manusia, karena matematika lahir dan tumbuh 

dari aktivitas manusia (Ibrahim & Suparni, 2008). Tanpa mengabaikan perlunya 

disiplin ilmu lain, matematika hampir selalu berperan dalam setiap moment 

kehidupan manusia. Mata pelajaran matematika selain memiliki sifat abstrak 

ternyata juga menekankan pada konsep yang berarti dalam mempelajari 

matematika harus memahami konsep dasar matematika (Zulkardi, 2011). Hal ini 

karena untuk memahami konsep yang baru, diperlukan prasyarat pemahaman 

konsep sebelumnya. Sehingga pengetahuan yang diperoleh oleh siswa itu 

dibangun atau dikonstruksi menurut pengalaman belajar masing-masing sesuai 

tahap perkembangan dan lingkungan sekitarnya. 
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Kehadiran bahan ajar mempunyai arti penting dalam proses pembelajaran. 

Bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat, ataupun teks) yang 

digunakan dalam proses pembelajaran yang di susun secara sistematis dan 

mencakup keseluruhan kompetensi yang akan di kuasai oleh siswa (Prastowo, 

2015). Dengan adanya bahan ajar memungkinkan peserta didik dapat mempelajari 

suatu kompetensi secara runtut dan sistematis.Bahan ajar yang dapat digunakan 

salah satunya adalah Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS adalah lembaran-lembaran 

yang berisi latihan atau pekerjaan rumah yang berupa soal-soal sesuai dengan 

materi pembelajaran atau panduan kegiatan penyelidikan yang harus dikerjakan 

oleh siswa (Komalasari, 2010). Penggunaan LKS dapat membantu meningkatkan 

kompetensi siswa dalam menerapkan dan menjelaskan secara lengkap tentang 

materi yang dipelajari. LKS juga dapat membantu siswa dalam mencapai 

pemahaman konsep dari materi yang diajarkan, selain itu dapat meningkatkan 

aktivitas dan kreativitas siswa selama kegiatan pembelajaran (Prastowo, 2015). 

Sehingga penggunaan LKS dalam pembelajaran matematika sangat membantu 

siswa dalam menemukan suatu konsep matematika. 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 september 2016 yang 

dilakukan secara langsung dengan guru mata pelajaran matematka di SMP Raden 

Fatah Batu, didapatkan informasi bahwa pada kenyataannya LKS yang beredar 

dan masih digunakan di sekolah-sekolah berupa LKS yang langsung memberikan 

konsep kepada siswa tanpa membawa siswa untuk menemukan konsep yang telah 

ada, sehingga LKS tersebut kurang membangun atau mengkontruksi siswa dalam 

hal pengetahuan siswa, LKS tersebut langsung menginformasikan hasil dari dari 

suatu konsep tanpa melalui sebuah penemuan, sehingga LKS tersebut kurang 

memfasilitasi siswa dalam hal kemampuan pemahaman konsep. Hasil wawancara 

yang telah dilakukan juga didapatkan informasi bahwa LKS yang digunakan pada 

materi bangun ruang khususnya materi prisma yang disajikan tidak meluas dan 

tidak lengkap, misalnya pada materi prisma hanya membahas mengenai prisma 

segitiga, segiempat, tidak sampai prisma segienam, sedangkan materi prisma yang 

harus dikuasai siswa di jenjang SMPyaitu prisma segitiga, prisma segiempat, 

prisma segilima, dan prisma segienam. Menurut hasil wawancara dengan guru 

matematika pada SMP Raden Fatah Batu juga, dalam penggunaan LKS tersebut 
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masih banyak siswa yang mengalami kesukaran dalam memahami bentuk prisma 

dan macam-macam prisma, selain itu siswa sering menghadapi kesulitan dalam 

memahami bagian-bagian mana merupakan rusuk, sisi, titik sudut, dan jaring-

jaring. Sehingga dibutuhkan bahan ajarLKS yang dapat membantu meningkatkan 

kompetensi siswa yaitu dari segi konsep matematika. 

Salah satu LKS yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan di atas 

adalah pengembangan Lembar Kerja Siswa yang dipadukan denganpapercraft dan 

akan difokuskan pada materi prisma dengan rincian Standart Kompetensi 5. 

Memahami sifat kubus dan balok, prisma, limas dan bagian-bagiannya serta 

menentukan ukurannya, sedangkan Kompetensi Dasar 5.1 mengidentifikasi sifat-

sifat kubus, balok, prisma, limas, serta bagian-bagiannya, 5.2 membuat jaring-

jaring kubus, balok, prisma, dan limas, 5.3 menghitung luas permukaan dan 

volume kubus, balok, prisma dan limas. 

LKS yang dikembangkan seharusnya tidak langsung memaparkan suatu 

konsep, tetapi melalui serangkaian kegiatan yang dapat mengkontruksi 

pengetahuan dalam diri siswa, salah satunya menemukan kembali suatu konsep 

atau bentuk umum (Fauzi, 2014).Sehingga perlu adanya pengembangan LKS yang 

disusun sesuai dengan kebutuhan siswa dan dapat mengkontruksi pengetahuan 

dalam diri siswa sehingga siswa dapat mempelajari materi secara mandiri dan 

mampu meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan dalam pemecahan 

masalah matematika. 

Hal tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Rina (2015) dengan hasil validasi LKS dari ahli materi mencapai rata-rata 3,83 

yang artinya LKS sangat valid dan layak digunakan sebagai bahan ajar dalam 

pembelajaran. Sedangkan validasi dari ahli LKS memperoleh rata-rata sebesar 

3,15 yang artinya valid dan layak digunakan dalam pembelajaran. Dari segi 

kepraktisan LKS diperoleh rata-rata sebesar 57 % yang artinya LKS praktis, 

sedangkan dari keefektifan LKS diperoleh 77% yang atinya LKS efektif untuk 

digunakan dalam pembelajaran. Pengembangan LKS yang akan dikembangkan 

peneliti dilakukan dengan mengkolaborasikan LKS dengan dilengkapi media 

papercraft. Melalui LKS yang dilengkapi dengan media papercraft diharapkan 



4 

 

meningkatkan aktivitas siswa, memfasilitasi siswa dalam hal pemahaman konsep, 

dan dapat menarik minat belajar siswa untuk belajar matematika. 

Prisma merupakan salah satu bangun ruang sisi datar. Materi prisma 

merupakan materi yang membutuhkan imajinasi yang lebih dalam hal pemahaman 

konsep dan pemecahan masalah, sebagian siswa masih kesulitan dalam 

memahami materi prisma, sehingga diperlukan media ajar yang dapat 

memfasilitasi siswa dalam memahami konsep dan memecahkan masalah. 

Papercraft salah satu media ajar yang dipilih untuk memfasilitasi siswa dalam hal 

pemahaman konsep dan pemecahan masalah pada materi bangun ruang sisi datar 

khususnya prisma.   

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin mengembangkan 

LKS, khususnya untuk materi prisma. Oleh karena itu, disusunlah skripsi dengan 

judul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Menggunakan 

Papercraftpada Materi Prisma di SMP Raden Fatah Batu”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka disusunlah 

rumusan masalah yaitu: 

a. Bagaimana mengembangkan LKS matematika SMP menggunakan 

papercraft pada materi prisma? 

b. Bagaimana kepraktisan LKS matematika SMP menggunakan papercraft 

pada materi prisma? 

c. Bagaimana kualitas LKS matematika SMP menggunakan papercraft pada 

materi prisma? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan yang akan di capai 

dalam penelitian ini adalah untuk: 

a. Membuat pengembangan LKS matematika SMP menggunakan papercraft 

pada materi prisma. 

b. Mengetahui kepraktisan LKS matematika SMP menggunakan papercraft 

pada materi prisma. 
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c. Mengetahui kualitas LKS matematika SMP menggunakan papercraft pada 

materi prisma. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah bertujuan untuk memperjelas dan menghindari salah 

tafsir terhadap masalah dalam penelitian ini. Berikut ini adalah batasan masalah 

dari peneliti: 

a. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Raden Fatah Batu. Pengembangan LKS 

pada materi prisma. 

b. Pengembangan LKS dengan memadukan papercraft. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

yang positif. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi guru, dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan wawasan 

guru mengenai LKS matematika yang dapat dimanfaatkan dalam 

pembelajaran matematika, khususnya materi prisma. 

b. Bagi Siswa, melalui penelitian ini diharapkan siswa lebih memahami materi 

prisma dan meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika. 

c. Bagi Peneliti selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti pengembangan LKS. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

a. Metode penelitian dan pengembangan ( Research and Development) adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sehingga menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji kepraktisan serta kualitas produk tersebut. 

b. Bahan ajar adalah segala bahan (baik informasi, alat, ataupun teks) yang 

digunakan untuk membantu guru dalam proses pembelajaran. 

c. LKS adalah lembaran-lembaran yang berisi latihan atau pekerjaan rumah 

yang berupa soal-soal sesuai dengan materi pembelajaran dan panduan 

kegiatan penyelidikan yang harus dikerjakan oleh siswa. 
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d. Papercraft adalah seni membuat suatu objekdari bahan kertas, dengan cara 

menggunting, melipat dan menempel pola yang telah didesain sedemikian 

rupa agar dapat menjadi bentuk yang diinginkan. 

e. Prisma adalah bangun  ruang sisi datar yang memiliki bidang alas dan 

bidang atas yang sejajar dan kongruen, sisi lainnya berupa sisi tegak 

berbentuk persegi panjang yang tegak lurus ataupun tidak tegak lurus 

terhadap bidang alas dan bidang atasnya. 


