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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman menuntut adanya mutu pendidikan yang lebih baik. 

Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang baik diperlukan seorang guru yang 

profesional dan memiliki kompetensi yang baik pula. Undang-undang nomor 14 

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 menyatakan bahwa guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

Upaya pemerintah dalam mewujudkan profesionalisme guru salah satunya 

dengan menetapkan pendidik harus memiliki empat kompetensi. Kompetensi 

tersebut meliputi kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional, dan kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik menurut undang-

undang nomor 14 tahun 2005 adalah kemampuan mengelola pembelajaran siswa. 

Salah satu cara mengelola pembelajaran siswa adalah dengan mengembangkan 

bahan ajar sebagai salah satu sumber belajar. Hal ini dipertegas dengan Peraturan 

Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 20 

mengisyaratkan bahwa guru diharapkan dapat mengembangkan materi 

pembelajaran sendiri. 

Ketersediaan bahan ajar mempunyai peran penting dalam proses 

pembelajaran, karena dengan adanya bahan ajar memungkinkan siswa dapat 

mempelajari suatu kompetensi secara runtut dan sistematis. Bahan ajar disusun 

dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta harus disesuaikan dengan tuntutan 

materi (Syakrina, 2012). Bahan ajar yang dapat digunakan salah satunya Lembar 

Kerja Siswa (LKS). Lembar kerja siswa merupakan suatu bahan ajar cetak berupa 

lembaran berisi tugas yang di dalamnya berisi petunjuk, langkah-langkah untuk 

menyelesaikan tugas. LKS dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan 

aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran 
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dalam bentuk panduan eksperimen dan demonstrasi (Trianto, 2007). Penggunaan 

LKS untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam menerapkan dan menjelaskan 

secara lengkap tentang materi yang dipelajari. 

Kondisi riil yang diperoleh dari hasil observasi terdapat LKS pembelajaran 

matematika yang masih digunakan sekolah-sekolah berupa LKS yang menekankan 

formula tanpa menjelaskan proses diperolehnya formula tersebut. Pembelajaran 

yang menggunakan LKS seperti ini memiliki keterbatasan dalam meningkatkan 

kompetensi siswa, sebab LKS matematika tersebut telah memberitahukan inti dari 

permasalahan yang akan dipelajari (Syakrina, 2012). 

Proses belajar mengajar perlu perhatian dari peserta didik terutama pada 

awal pembelajaran. Guru perlu memusatkan perhatian peserta didik pada topik 

materi yang akan dipelajari, sebab pada awal pelajaran perhatian peserta didik 

masih tertuju dalam berbagai hal. Salah satu cara guru dalam memusatkan perhatian 

peserta didik dapat dilakukan dengan memberikan suatu permasalahan, cara seperti 

ini terdapat dalam kurikulum 2013. Di dalam kurikulum 2013 siswa harus berfikir 

kreatif untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan. Pembelajaran diarahkan 

untuk mampu merumuskan masala, bukan hanya menyelesaikan masalah 

(kemendikbud, 2013). Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah 

dalam pembelajaran. Pendekatan ilmiah diyakini sebagai titipan emas 

perkembangan dan pegembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa. 

Metode ilmiah umumnya menempatkan fenomena unik dengan kajian spesifik dan 

detail untuk kemudian merumuskan simpulan umum. Dengan menerapkan 

pendekatan ini dalam proses pembelajaran matematika diharapkan dapat 

menciptakan output siswa yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui 

penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Grati, SMP 

tersebut merupakan salah satu SMP Negeri di Grati yang menerapkan kurikulum 

2013 sebagai implementasi pelaksanaan proses pembelajaran, akan tetapi guru 

belum menerapkan pendekatan ilmiah. Guru masih konsisten menerapkan metode 

ekspositori dalam proses pembelajaran, yaitu siswa memperhatikan materi yang 

dijelaskan oleh guru kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Selanjutnya guru 
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memberi tugas sebagai latihan untuk dikerjakan secara mandiri. Dengan demiian 

siswa hanya menghafal konsep-konsepnya saja yang berakibat siswa kurang 

mampu menggunakan konsep tersebut apabila menemui masalah dalam kehidupan 

nyata yang berhubungan dengan konsep yang telah dimiliki. 

Salah satu cara untuk memecahkan masalah pembelajaran yang demikian, 

guru harus bijaksana dalam menentukan suatu model pembelajaran yang sesuai 

yang dapat menciptakan situasi dan kondisi kelas yang kondusif agar proses belajar 

mengajar dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Salah satu 

pembelajaran yang menggunakan penerapan matematika adalah pendekatan ilmiah. 

Pendekatan ilmiah adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa 

agar siswa secara aktif menkonstruksi pengetahuan, keterampilan, dan lainnya 

melalui tahapan ilmiah dari mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan 

membentuk jejaring (Kemendikbud, 2013). Menurut Varelas (dalam Atsnan, 2013) 

menyatakan pendekatan ilmiah ini memiliki karakteristik “doing science”. 

Pendekatan ini memudahkan guru atau pengembang kurikulum untuk memperbaiki 

proses pembelajaran, yaitu dengan memecah proses ke dalam langkah-langkah atau 

tahapan-tahapan secara terperinci yang memuat instruksi untuk siswa 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

Selain cara penyajian materi pelajaran atau suasana pembelajaran yang 

dilaksanakan, bahan ajar juga memegang peranan yang sangat penting dalam suatu 

pembelajaran. Guru seharusnya mampu mengembangkan bahan ajar, memilih dan 

memanfaatkan bahan ajar secara efektif dan efisien sehingga mencapai tujuan 

pembelajaran secara optimal. Karena dengan adanya cukup menunjang terhadap 

pelaksanaan pembelajaran, yang mana bahan ajar itu sendiri berfungsi sebagai 

perantara untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga memudahkan untuk 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dihadapi guru adalah 

belum menerapkan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran, bahan ajar yang 

digunakan kurang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Atas dasar 

inilah peneliti merasa perlu adanya pengembangan LKS materi PLSV dengan 

pendekatan ilmiah. Karena itu penelitian ini berjudul “Pengembangan Lembar 
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Kerja Siswa Materi Persamaan Linear Satu Variabel Dengan Pendekatan Ilmiah 

Pada Kelas VII di SMP”. Dalam pengembangan LKS ini peneliti menggunakan 

model pengembangan Thiagarajan yang dikenal dengan model pengembangan 4-D 

yaitu Define (Pendefinisian), Design (Perancangan), Develop (Pengembangan), dan 

Disseminate (Penyebaran). Akan tetapi peneliti hanya melakukan sampai tahap 

Develop (pengembangan) saja, sebab LKS yang dikembangkan hanya pada skala 

kecil misalnya hanya digunakan pada satu sekolah. 

1.2 Rumusan Masalah 

Kehadiran bahan ajar mempunyai arti penting dalam kegiatan pembelajaran. 

Tujuan pengembangan LKS menurut Depdiknas dalam pelaksanaan materi 

pembelajaran bentuk LKS (2008) salah satunya untuk membantu siswa memahami 

suatu konsep. LKS yang dikembangkan harus memperhatikan kevalidan, 

kepraktisan dan keefektifannya. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitan ini adalah : 

1. Bagaimana pengembangan LKS matematika dengan pendekatan ilmiah pada 

kelas VII di SMP ? 

2. Bagaimana hasil pengembangan LKS matematika dengan pendekatan ilmiah 

pada kelas VII di SMP ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah merupaka pembatasan dari masalah-masalah yang diteliti, 

karena dengan adanya batasan masalah ruang lingkup penelitian menjadi lebih 

jelas. Mengingat banyaknya bahan ajar dan materi yang dapat dijangkau pada 

penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilaksanakan pada kelas VII di SMP Negeri 2 Grati. 

2. Bahan ajar yang dikembangkan berupa LKS materi Persamaan Linear Satu 

Variabel dengan pendekatan ilmiah. 

3. Hasil pengembangan LKS dalam penelitian ini meliputi kevalidan, kepraktisan, 

dan keefektifan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Permasalahan yang diberikan mengenai pengembangan LKS matematika 

dengan pendekatan ilmiah, serta menentukan kevalida, kepraktisan, dan 

keefektifannya, maka dapat diformulasikan tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan proses pengembangan LKS matematika dengan pendekatan 

ilmiah pada kelas VII di SMP. 

2. Mendeskripsikan hasil pengembangan LKS matematika dengan pendekatan 

ilmiah pada kelas VII di SMP. 

1.5 Manfaat Penelitian 

dalam setiap penelitian tentunya terdapat manfaat yang diperoleh. Begitu 

pula dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat 

positif baik secara teoritis maupun praktis. 

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah sebagai suatu karya ilmiah 

maka diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan pendidikan terhadap pengembangan LKS matematika dengan 

pendekatan ilmiah. 

Sedangkan manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan 

pertimbangan bagi guru dalam mengajarkan materi PLSV dengan pendekatan 

ilmiah, memberikan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan proses 

pembelajaran agar lebih baik dan berkualitas, dan dapat digunakan sebagai 

pedoman untuk kegiatan penelitian yang sejenis. 

1.6 Definisi Operasioanal 

Peneliti menghindari adanya salah pengertian maka istilah-istilah penting 

dalam penelitian ini perlu dipertegas. Adapun istilah yang perlu ditegaskan antara 

lain : 

1. Lembar Kerja Siswa dalam Pembelajaran Matematika 

Pengertian LKS menurut Prastowo (2011) adalah lembaran-lembaran 

yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembaran kegiatan 
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biasanya berupa petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu 

tugas, tugas tersebut haruslah jelas dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. 

LKS dalam pembelajaran matematika diharapkan dapat memberikan 

kesempatan pada siswa untuk bekerja guna menemukan suatu konsep 

matematika melalui kerjasama (kelompok), individu, maupun berpasangan yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika (Amalia, 2013). 

Mengacu pada pendapat di atas maka peneliti menegaskan istilah LKS 

dalam pembelajaran matematika merupakan bahan ajar cetak berupa lembaran-

lembaran yang berisi kegiatan siswa untuk menemukan suatu konsep 

matematika dan membantu siswa meningkatkan kompetensi dalam menerapkan 

dan menjelaskan secara lengkap tentang materi yang dipelajari. 

2. Pendekatan ilmiah 

Pendekatan ilmiah adalah proses pembelajaran yang dirancang 

sedemikian rupa agar siswa secara aktif menkonstruksi pengetahuan, 

keterampilan, dan lainnya melalui tahapan ilmiah dari mengamati, menanya, 

menalar, mencoba, dan membentuk jejaring (Kemendikbud, 2013). Menurut 

Varelas (dalam Atsnan, 2013) menyatakan pendekatan ilmiah ini memiliki 

karakteristik “doing science”. Pendekatan ini memudahkan guru atau 

pengembang kurikulum untuk memperbaiki proses pembelajaran, yaitu dengan 

memecah proses ke dalam langkah-langkah atau tahapan-tahapan secara 

terperinci yang memuat instruksi untuk siswa melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

3. Kevalidan Lembar Kerja Siswa 

Menurut Dewi,dkk (2013) untuk menentukan kriteria kualitas produk 

dilihat dari aspek validitas yaitu dengan melihat validitas isi dan validitas 

konstruk produk yang dikembangkan. Mengacu dari pendapat tersebut mengenai 

kriteria kevalidan produk maka dalam menilai kualitas kevalidan LKS 

matematika dengan pendekatan ilmiah dilihat dari validitas materi dan validitas 

bahan ajar. 
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4. Kepraktisan Lembar Kerja Siswa

Menurut Dewi, dkk (2013) kepraktisan perangkat pembelajaran 

diperoleh dari hasil pengamatan keterlaksanaan perangkat pembelajaran, angket 

respon siswa dan angket respon guru terhadap perangkat pembelajaran. 

Mengacu dari pendapat tersebut mengenai kriteria kepraktisan produk maka 

dalam menilai kualitas kepraktisan LKS matematika dengan pendekatan ilmiah 

dilihat dari hasil pengamatan observer mengenai keterlaksanaan LKS, angket 

respon siswa, dan angket respon guru mengenai LKS yang dikembangkan 

mendapat nilai baik atau sangat baik. 

5. Keefektifan Lembar Kerja Siswa

Menurut Dewi, dkk (2013) keefektifan dapat dilihat dari skor tes 

pemahaman konsep dan kinerja ilmiah. Mengacu dari pendapat tersebut 

mengenai kriteria keefektifan produk maka dalam menilai kualitas keefektifan 

LKS matematika dengan pendekatan ilmiah dilihat dari persentase banyaknya 

siswa yang lulus kriteria ketuntasan minimal (KKM). 




