
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan budaya manusia yang dinamis 

dan sarat perkembangan (Trianto, 2007). Pendidikan dapat dijadikan parameter 

seberapa baik kualitas pembangunan suatu bangsa. Dengan demikian, perlu adanya 

langkah yang positif untuk merevitalisasi pendidikan karakter melalui pengembangan 

Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memadukan aspek sikap sosial, sikap spiritual, 

pengetahuan, dan keterampilan untuk dikuasai oleh peserta didik.  

Ketika melaksanakan kurikulum matematika, guru harus profesional dan 

berpengetahuan luas agar mampu menjabarkan materi ke dalam tujuan yang 

dikehendaki. Adapun salah satu tujuan pembelajaran matematika tingkat SMP yang 

termuat dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 adalah agar siswa mampu 

memecahkan masalah yang meliputi memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model matematika, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

Berdasarkan hal tersebut, guru SMP perlu memahami karakteristik dari mata pelajaran 

matematika yang dihubungkan dengan karakteristik materi dan tujuan matematika yang 

akan dicapai, serta implikasinya dalam pengelolaan pembelajaran. Hal ini dimaksudkan 

agar isi pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan tidak menyimpang dari 

tujuan yang hendak dicapai, serta hasil belajar siswa dapat tercapai secara optimal. 

Hasil pengamatan dan wawancara dengan guru kelas VII SMP Ar-Rohmah Putri 

Malang pada awal September 2015, diketahui bahwa siswa merasa kesulitan memahami 

dan menerapkan materi Aljabar. Selain itu diketahui siswa SMP Ar-Rohmah Putri 

memiliki tingkat kekreatifitasan yang rendah dalam memecahkan permasalahan 

matematik. Hal ini terjadi karena pembelajaran Aljabar di SMP ini cenderung masih 

menggunakan metode ceramah yang berfokus pada guru dan dilaksanakan secara 

klasikal, sehingga kurang menumbuhkembangkan kemampuan berpikir siswa (Sunardi, 

2001).  

Metode pembelajaran yang digunakan adalah konvensional, tanya jawab, dan 

diskusi. Siswa hanya mendengar dan memperhatikan penjelasan guru, kemudia 
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mencatat contoh-contoh soal yang dituliskan guru di papan tulis. Setelah itu, guru 

melanjutkan pembelajaran dengan memberikan latihan-latihan yang ada di buku teks 

siswa. Soal-soal latihan diambil dari buku teks siswa dan hanya memuat masalah-

masalah yang bersifat rutin, serta tidak ada soal yang menuntut siswa untuk berpikir 

tingkat tinggi. Kebiasaan guru memberikan soal-soal yang bersifat rutin, mengakibatkan 

siswa kesulitan dalam mamahami soal-soal non rutin serta kurang mampu melatih siswa 

untuk berpikir tingkat tinggi dan berpikir kreatif.  

Istilah pemahaman menurut (Skemp 1976; Even & Tirosh, 2002) disebut 

sebagai “pemahaman instrumental”. Pemahaman instrumental berarti mengetahui hal 

yang harus dilakukan tanpa harus mengetahui alasan hal tersebut dilakukan. Sedangkan 

pemahaman relasional berarti mengetahui hal yang harus dilakukan beserta alasan 

melakukan hal tersebut. Meskipun pemahaman instrumental tersebut masih sangat 

dangkal, namun pemahaman ini masih bisa bekerja secara efektif di hampir setiap 

permasalahan matematika. Berdasarkan penelitian Fujii (2003) di kelas VII SMP 

diketahui bahwa siswa sangat terampil dalam memahami masalah konvensional atau 

masalah rutin, sementara itu hanya sekitar 13% dari siswa kelas VII yang mampu 

memahami masalah-masalah non rutin. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti ternyata 

kondisi tersebut juga dialami oleh siswa kelas VII SMP Ar-Rohmah Putri Malang, 

hanya sekitar 15% siswa kelas VII yang mampu memahami masalah-masalah tak rutin. 

Siswa mengalami kesulitan ketika harus mentransformasi soal pemecahan masalah ke 

dalam simbol-simbol Aljabar. Selain itu bahan ajar yang digunakan guru hanya berupa 

buku teks siswa yang berisi soal-soal rutin saja, sehingga siswa kurang mampu 

mengembangkan daya berpikirnya dan kurang berantuasias dalam pembelajaran.  

Guna mendukung hasil pengamatan di atas, penulis juga melakukan wawancara 

dengan guru kelas VIII. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, dalam proses 

pembelajaran khususnya penerapan persamaan garis lurus, penerapan sistem persamaan 

linear dua variabel, dan penerapan teorema Pythagoras, guru seringkali harus 

mengajarkan materi Aljabar yang seharusnya sudah dituntaskan di kelas VII. Menurut 

pendapat guru kelas VIII tersebut, banyak siswa lupa tentang materi Aljabar yang 

dipelajari sebelumnya sehingga guru tersebut harus mengajarkannya kembali.  

Hasil pengamatan dan wawancara juga diketahui bahwa dalam kegiatan belajar 

mengajar matematika SMP Ar-Rohmah Putri Malang di kelas VII tidak menggunakan 
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bahan ajar selain buku teks siswa, khususnya LKS dari penerbit.  Guru menganggap 

penggunaan LKS tersebut sangat tidak efektif, karena hanya sekedar menuntut siswa 

untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan rutin sehingga kurang mampu 

mengembangkan daya berpikir kreatif siswa. Selain itu di sekolah tersebut, belum ada 

pengembangan LKS yang mampu meningkatkan kreativitas siswa dalam memecahkan 

masalah matematika serta mampu menuntun siswa untuk menemukan sendiri konsep 

yang dipelajari. 

Kondisi yang terjadi di SMP Ar-Rohmah Putri Malang diperlukan suatu 

pengembangan LKS yang dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk 

meningkatkan kekreatifitasan siswa dalam memecahkan permasalahan matematik dan 

mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Untuk mewujudkan LKS seperti yang dimaksud 

di atas, maka guru perlu mengembangkan jenis-jenis soal non-rutin dan terbuka yang 

mampu membuat siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Agar siswa dapat 

menyelesaikan soal-soal non-rutin dan terbuka tersebut, guru perlu mengembangkan 

LKS yang terlebih dahulu mengarahkan siswa untuk menemukan konsep secara induktif 

dengan memandang fenomena atau situasi spesifik yang kemudian menarik kesimpulan 

secara keseluruhan. Selanjutnya, LKS tersebut berisi soal-soal non-rutin yang dapat 

dikerjakan dengan berbagai macam penyelesaian dan mampu membuat siswa berpikir 

kreatif.  

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dimaksud tersebut adalah LKS yang 

menggunakan pada masalah-masalah terbuka yang dapat diklasifikasikan dalam tiga 

aspek, yaitu: (1) terbuka proses penyelesaiannya, yakni soal itu memiliki beragam cara 

penyelesaian; (2) terbuka hasil akhirnya, yakni soal itu memiliki banyak jawaban yang 

benar; (3) terbuka pengembangan lanjutannya, yakni ketika siswa telah menyelesaikan 

suatu soal, selanjutnya mereka dapat mengembangkan soal baru dengan mengubah 

syarat atau kondisi pada soal yang telah diselesaikan. Penggunaan soal terbuka dalam 

rancangan pembelajaran matematika, dapat memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengembangkan kompetensi mereka dalam menggunakan ekspresi matematik 

(Takahashi 2006; Diara 2013). Pengembangan LKS menggunakan masalah-masalah 

terbuka dapat dilakukan melalui pendekatan saintifik, yang akhir-akhir ini telah 

dikembangkan dalam Kurikulum 2013. 
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Produk pengembangan lembar kerja siswa (LKS) yang baik adalah yang 

memenuhi tiga aspek yaitu kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Tingkat kevalidan 

bisa diperoleh dengan menggunakan uji validitas dari LKS, RPP, lembar observasi, tes, 

dan angket respon siswa. Tingkat kepraktisan bisa diperoleh dari hasil observasi 

keterlaksanaan LKS, aktivitas guru, dan aktivitas siswa. Sedangkan tingkat keefektifan 

bisa diperoleh dari hasil respon siswa dan hasil belajar siswa.   

Pendekatan saintifik adalah serangkaian langkah-langkah berupa melakukan 

identifikasi masalah, mengumpulkan data dalam cakupan masalah yang ada, memilah 

data untuk mencari hubungan, merumuskan hipotesis atau dugaan ilmiah sementara, 

menguji hipotesis secara tepat dan mengonfirmasi hipotesis/dugaan ilmiah apabila 

terdapat temuan-temuan baru dalam eksperimen yang dilakukan. Berdasarkan 

Kemendikbud (2013) pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah lebih efektif hasilnya 

dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Hasil penelitian membuktikan Atsnan 

dan Gazali (2013) bahwa pada pembelajaran tradisional, retensi informasi dari guru 

sebesar 10% setelah lima belas menit dan perolehan pemahaman kontekstual sebesar 

25%. Sedangkan pada pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, retensi informasi dari 

guru lebih dari 90% setelah dua hari dan perolehan pemahaman kontekstual sebesar 

50% - 70%. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan LKS menggunakan masalah-

masalah terbuka melalui pendekatan saintifik, pada mata pelajaran matematika 

khususnya materi Aljabar. Matematika merupakan disiplin ilmu yang mempunyai sifat 

khas jika dibandingkan dengan disiplin ilmu yang lain (Hudojo, 1990). Kekhasan dari 

matematika yaitu strukturnya yang hierarkis, artinya suatu materi dapat menjadi dasar 

materi lainnya. Penguasaan  terhadap matematika mutlak diperlukan, sehingga konsep-

konsep matematika harus dipahami dengan benar. Damayanti (2010) menyatakan 

bahwa “dalam klasifikasi bidang ilmu pengetahuan, matematika termasuk ke dalam 

ilmu-ilmu eksakta yang lebih banyak memerlukan pemahaman dan penalaran daripada 

hafalan”. Abdurrahman (2009) mengemukakan lima alasan perlunya belajar 

matematika: (1) sarana berpikir yang jelas dan logis; (2) sarana untuk memecahkan 

masalah kehidupan sehari-hari; (3) sarana mengenal pola-pola hubungan dan 

generalisasi pengalaman; (4) sarana untuk mengembangkan kreativitas. 
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Adapun tujuan umum pembelajaran matematika yang dirumuskan NCTM 

(2000) yaitu belajar untuk bernalar, belajar untuk memecahkan masalah, belajar untuk 

mengaitkan ide, dan pembentukan sikap positif terhadap matematika. Pembelajaran 

matematika di sekolah bertujuan menumbuhkembangkan kemampuan bernalar yaitu 

berpikir sistematis, logis, dan kritis dalam mengkomunikasikan gagasan atau 

pemecahan masalah (Mulyasa, 2003). Seperti yang telah diketahui bahwa matematika 

secara garis besar dibagi ke dalam empat cabang yaitu, aritmatika, Aljabar, geometri, 

dan analisis (Bell 1995; Zulkarnaini, 2004).  Sebagai salah satu cabang matematika, 

Aljabar menempati posisi yang cukup penting untuk dipelajari. Aljabar merupakan 

cabang matematika yang mempelajari penyederhanaan dan pemecahan masalah 

menggunakan simbol tertentu yang mewakili bilangan (dikenal dengan istilah variabel). 

Aljabar didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu matematika yang mempelajari konsep 

atau prinsip penyederhanaan serta pemecahan masalah dengan menggunakan simbol 

atau huruf tertentu. Aljabar berakar pada aritmatika dan geometri yang telah 

dikembangkan sebagai ringkasan sistem dari simbol untuk menggambarkan suatu 

hubungan. Pembelajaran Aljabar menekankan variabel yang dihasilkan melalui proses 

generalisasi dengan membuat kalimat matematika dari berbagai keadaan (Sfard, 1994). 

Aljabar berbeda dengan cabang matematika lainnya, dalam Aljabar terdapat 

manipulasi simbol yang dapat mentransformasikan sebuah ekspresi ke ekspresi lainnya 

dengan aturan tertentu tanpa mengubah makna. Ciri inilah yang membuat Aljabar 

sebagai alat yang kuat untuk pemecahan masalah matematis dan membuat pengajaran 

dan pembelajaran Aljabar sangat penting. Sehingga para siswa harus dilatih terus agar 

mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan, yakni memiliki kemampuan untuk 

memanipulasi simbol-simbol Aljabar dengan baik dan mampu melihat ide abstrak 

dibalik simbol-simbol (Sfard, A. & Linchevski, L., 1994). 

Berdasarkan Kurikulum 2013, Aljabar pada jenjang SMP mendapatkan porsi 

yang cukup besar dari keseluruhan isi kurikulum jika dibandingkan dengan beberapa 

materi matematika lain seperti, geometri, peluang, dan statistik. Hal ini 

mengindikasikan bahwa Aljabar merupakan salah satu komponen penting pada 

kurikulum matematika di SMP, sehingga pembelajaran Aljabar yang tidak memadai 

akan berkontribusi terhadap ketidakberhasilan pembelajaran matematika di sekolah 

secara keseluruhan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Aljabar merupakan materi 
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yang penting dan bermanfaat. Sehingga sudah seharusnya para pengajar berusaha 

meningkatkan mutu pembelajaran khusunya pada materi Aljabar.  

Fakta-fakta yang didukung oleh hasil pengamatan di atas, diketahui bahwa SMP 

Ar-Rohmah Putri Malang belum mengembangkan LKS yang bercirikan masalah-

masalah terbuka dan pendekatan saintifik meskipun sudah menerapkan kurikulum 2013. 

Sehingga dalam penelitian ini dikembangkan suatu LKS yang dapat melatih 

kemampuan berpikir tinggi dan kreatif pada siswa kelas VII SMP Ar-Rohmah Putri 

Malang. Dengan demikian, dilakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) Menggunakan Open-Ended Problem dengan Pendekatan Saintifik 

Pada Materi Aljabar di Sekolah Menengah Pertama Kelas VII”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah hasil kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

menggunakan open-ended problem dengan pendekatan saintifik pada materi Aljabar di 

SMP kelas VII? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetehui 

hasil kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan Lembar Kerja Siswa (LKS) menggunakan 

open-ended problem dengan pendekatan saintifik pada materi Aljabar di SMP kelas VII. 

 

1.4 Kontribusi Penelitian 

 Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diaharapkan dapat digunakan, antara 

lain: 

1. Bagi siswa 

Sebagai salah satu sarana untuk memberikan kemudahan dalam mempelajari materi 

Aljabar yang juga sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, memberikan 

suasana belajar yang menyenangkan dan menarik, membentuk pola berpikir ilmiah 

siswa, melatih kerjasama, berani mengemukakan pendapat, dan menghargai 

pendapat orang lain. 
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2. Bagi guru 

Tersedianya bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum 2013, serta sebagai bahan 

referensi guru dalam menyusun LKS yang sesuai dengan kemampuan dan 

karakteristik siswa sehingga membuat pembelajaran menjadi efektif. 

3. Bagi sekolah 

Sebagai tambahan referensi bahan ajar untuk perbaikan dan peningkatan 

pelaksanaan pembelajaran. 

4. Bagi peneliti 

Sebagai tambahan referensi bahan ajar untuk pengembangan lebih lanjut pada 

materi lain dan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




