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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimat. Islam 

mewajibkan umatnya untuk giat dalam menuntut ilmu. Ilmu apapun yang 

dipelajari, baik ilmu tentang dunia maupun ilmu tentang akhirat. Dengan 

kaidah ilmu tersebut memberikan maslahat atau kebaikan kepada umat. Allah 

SWT. sangat mengapresiasi hamba-Nya yang giat menuntut ilmu, sehingga 

Allah akan mengangkat derajat orang berilmu. 

Di dalam Islam, setiap pengorbanan yang dilakukan oleh seorang muslim 

dalam rangka beramal shalih diantaranya menuntut ilmu, pasti akan ada 

balasan pahala dan kebaikan yang banyak. Sekecil apa pun pengorbanan itu 

Allah pasti akan membalasnya, bahkan balasannya sering kali lebih besar dari 

apa yang dilakukannya. Allah akan memudahkan jalan menuju surga dan juga 

para malaikat ridha dengan usaha kita untuk menuntut ilmu. Sehingga para 

malaikat membentangkan sayapnya untuk menaungi orang yang sedang 

menuntut ilmu. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW. berikut : 

 

 

Berkata Rasulullah SAW. : “Barangsiapa yang menempuh jalan untuk 

menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga, dan 

sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya karena ridha kepada 

penuntut ilmu (HR. Abu Daud)
1
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Maksud ayat di atas adalah barang siapa yang menuntut ilmu dengan baik 

maka Allah akan membalas dengan syurga.dan para malaikat pun akan 

menjaga kita selama kita menuntut ilmu. 

Kegiatan pembelajaran tidak hanya sekedar interaksi guru  dengan 

siswa dalam menjalian komunikasi yang edukatif, melainkan suatu aktivitas 

yang berkelanjutan untuk mencapai perubahan, perubahan tersebut dapat 

berupa perubahan pengetahuan, kemahiran, keterampilan, kepribadian dan 

sikap. Sehingga bisa menjadi pribadi lebih baik di masa depan. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam surat Ar’Rad[13] ayat 11,sebagai berikut:
2
 

‘’Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 

kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia.(QS.13:11)’’ 

 

Berdasarkan penjelasan surat Ar’Rad ayat 11 dapat disimpulkan 

bahwa untuk mendapatkan perubahan dan kemajuan, maka manusia harus 

merubah pola berfikirnya dan konsep keilmuannya. Salah satu untuk 

merubah pola berfikir dan keilmuan melalui proses pembelajaran. Kegiatan 

pembelajaran seharusnya relevan dengan kondisi yang dihadapi oleh siswa 

dimasa yang akan datang. 

 Kemampuan matematis yang akan dibahas pada penelitian ini adalah 

kemampuan representasi matematis siswa. Representasi sangat berperan 

dalam upaya pengembangan dan mengoptimalkan kemampuan matematika 
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siswa.
3
 Kemampuan representasi matematis merupakan kemampuan yang 

dimiliki siswa dalam memahami sesuatu, mengungkapkan ide-ide 

matematikanya dan mengkomunikasikannya dengan cara-cara tertentu untuk 

memfasilitasi pemecahan masalah. Ada beberapa bentuk representasi yang 

digunakan dalam matematika seperti objek fisik, menggambar, grafik, 

diagram, simbol dan lain-lain.  

Faktor yang mengakibatkan rendahnya kemampuan representasi 

matematis siswa dikarenakan belum tersedianya media khusus yang 

digunakan untuk proses pembelajaran terutama untuk memfasilitasi 

kemampuan representasi matematis siswa . Dikarenakan media pembelajaran  

yang digunakan selama ini dibuat oleh penerbit, sehingga cenderung tidak 

inovatif, kurang menarik dan tidak adanya ruang bagi siswa untuk 

mengkostruksikan ide-ide matematis mereka sehingga siswa bosan dan 

mengurangi keaktifan belajar.  

Menyikapi rendahnya kemampuan representasi matematis siswa, 

maka guru sebagai salah satu faktor keberhasilan dalam pembelajaran harus 

mengupayakan peningkatan kualitas pembelajaran. Diantaranya dengan 

menyediakan media pembelajran yang berkualitas dan bisa meningkatkan 

kemampuan representasi matematis siswa. Penggunaan media pembelajaran 

yang tepat dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman, minat dan 

motivasi siswa dalam belajar. Media pembelajaran juga dapat membantu 
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siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan 

terpercaya, memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi.
4
  

Pendekatan yang diperlukan untuk menunjang kemampuan 

representasi matematis yakni pendekatan pembelajaran yang membantu 

siswa dalam mengonstruksi ide, menemukan konsep, aktif dan mampu 

berkomunikasi baik dalam pembelajaran. Salah satu alternatif pendekatan 

yang dapat digunakan adalah problem posing. Sejalan dengan uraian ini, 

menurut Kartini Hutagaol dalam penelitiannya bahwa pendekatan 

kontekstual sebagai alternatif pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

representasi matematis siswa SMP dibanding dengan pembelajaran 

konvensional.
5
 

Dalam proses pembelajaran yang bersifat abstrak dibutuhkan 

representasi yang baik, sehingga matematika yang bersifat astrak tersebut 

lebih mudah dipahami. Pedekatan problem posing merupakan pembelajaran 

yang mengaitkan konsep pembelajaran dengan dunia nyata, dengan 

melibatkan 7 komponen utama yang berorentasi pada pembelajaran 

bermakna. problem posing cocok diterapkan pada peserta didik SMP/MTs 

karena pada usia ini mereka berada pada tahap operasi konkrit yakni mereka 

mampu menyajikan dan merumuskan konsep abstrak ke bentuk konkrit, 

sehingga sangat tepat untuk memberikan banyak kesempatan memanipulasi 

benda-benda konkret, membuat model, diagram, grafik, tabel dan lainnya.  
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Hal itulah yang menyebabkan kemampuan berpikir representasi 

matematis siswa tidak di asah dengan baik.. Sehingga penulis mencoba 

menyelesaikan masalah kemampuan berpikir representasi matematis tersebut 

dengan membuat lembar kerja siswa berbasis pendekatan problem posing. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat validitas dan praktikalitas lembar kerja siswa berbasis 

pendekatan problem posing? 

2. Bagaimana kemampuan berpikir representasi siswa MTs Assyakirin  

setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan lembar kerja siswa 

berbasis problem posing? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan lembar kerja siswa berbasis problem posing untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir representasi siswa MTs Assyakirin 

yang memenuhi kriteria valid dan praktis 

2. Mendeskripsikan kemampuan berpikir refresentasi siswa MTs Assyakirin  

setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan lembar kerja siswa 

berbasis problem posing. 
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D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Peneliti berusaha untuk membuat lembar kerja siswa berbasis pendekatan 

problem posing yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir refresentasi 

siswa. Lembar kerja siswa berbasis pendekatan problem posing mampu 

memancing ide-ide cemerlang siswa untuk mencari solusi permasalahan yang 

diberikan. Hayri Akay dalam jurnalnya tentang Problem Posing, menyatakan 

bahwa siswa yang merumuskan masalah akan cenderung lebih termotivasi dan 

tertarik untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut.
6
 

Lembar kerja siswa (LKS) berbasis problem posing merupakan bahan 

ajar matematika dimana materi pelajaran dilengkapi dengan situasi 

matematika. Berdasarkan situasi matematika, siswa mengajukan soal sesuai 

dengan kemampuan pemahaman siswa.
7
 Pendekatan problem posing dalam 

pembelajaran dapat melatih siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

atau soal-soal yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Problem posing 

berkaitan dengan kemampuan guru memotivasi siswa melalui perumusan 

situasi yang menantang sehingga siswa dapat mengajukan pertanyaan 

matematika yang dapat diselesaikan dan berakibat pada kemampuan mereka 

untuk memecahkan masalah. 

Materi yang disajikan dalam buku pelajaran matematika yang beredar 

saat ini masih berbentuk penjelasan singkat tentang materi pembelajaran 
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kemudian dilengkapi soal-soal latihan. Hingga saat ini belum ada buku 

pelajaran matematika SMP/MTs yang menyajikan bahan ajar berbasis problem 

posing. Lembar kerja siswa berbasis problem posing adalah bahan ajar 

matematika dimana materi pelajaran dilengkapi dengan situasi matematika. 

Selanjutnya dari situasi tersebut, siswa mengajukan masalah atau pertanyaan 

sesuai dengan tingkat kemampuan pemahaman mereka.
8
 Dari inovasi tersebut, 

diharapkan kemampuan berpikir kritis siswa bisa ditingkatkan. Hal inilah yang 

menjadi perhatian peneliti untuk melakukan penelitian pengembangan lembar 

kerja siswa berbasis problem posing. 

 

E. Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan LKS ini penting untuk dilakukan karena melalui 

produk penelitian ini dapat menambah ketersedian sumber belajar 

matematika kelas VIII MTs Assyakirin  serta membantu guru dalam 

memberikan pemahaman kepada siswa pada materi SPLDV. Pengembangan 

LKS berbasis Problem posing ini akan mempermudah guru dan siswa dalam 

pembelajaran matematika karena produk ini didesain dengan komponen-

komponen Problem posing, bahasa yang mudah dipahami dan efektif. 

   

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Agar hasil pengembangan lebih optimal dan terarah, maka ada asumsi 

dan keterbatasan dalam pengembangan sebagai berikut : 
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1. Asumsi Pengembangan 

a. Pembelajaran dengan LKS berbasis Problem posing dapat membantu 

siswa dalam memfasilitasi kemampuan representasi matematis 

khususnya materi sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV). 

b. Kegiatan pembelajaran akan lebih efektif, efisien dan lebih 

berkualitas dengan menggunakan LKS berbasis Problem posing. 

c. Pengembangan LKS ini dapat memberikan bahan ajar yang lebih 

bervariasi, menarik, dan mudah dipahami siswa. 

2. Keterbatasan Pengembangan 

Sesuatu dikatakan berbasis Problem posing apabila terdapat tujuh 

komponen utama dari Problem posing .Namun, tidak semua komponen 

dapat dimasukkan  ke dalam LKS. Maka peneliti memasukkan komponen 

Problem posing ke dalam Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Adapun keterbatasan lainnya adalah LKS berbasis Problem posing ini 

hanya untuk memfasilitasi kemampuan representasi matematis peserta 

didik kelas VIII serta hanya pada materi sistem persamaan linear dua 

variabel (SPLDV). 

 

G. Definisi Operasional 

Peneliti menggunakan beberapa istilah dalam penelitian ini, agar tidak 

terjadi kesalahan pemaknaan terhadap istilah-istilah tersebut maka peneliti 

akan menjabarkan beberapa definisi istilah sebagai berikut : 

1. Lembar kerja siswa adalah suatu lembar kegiatan yang berisi petunjuk 

arahan dari guru kepada siswa. Petunjuk diberikan agar siswa dapat 
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melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan. Lembar kerja siswa dapat berupa panduan untuk latihan 

pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan 

semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan eksperimen dan 

demonstrasi.  

2. Pendekatan problem posing adalah perumusan soal sederhana atau 

perumusan ulang soal yang ada dengan beberapa perubahan agar lebih 

sederhana dan dapat dikuasai.  

3. Representasi matematis adalah model atau bentuk pengganti dari suatu 

situasi masalah atau pun aspek dari situasi masalah yang di gunakan 

untuk menemukan solusi, sebangai contoh suatu masalah dapat di 

representasikan oleh objek, gambar, katakata, atau symbol matematika. 

 


