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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kita sudah mempunyai Standar Nasional Pendidikan (SNP); yang telah 

digulirkan oleh pemerintah dalam PP No. 19 Tahun 2005. SNP tersebut 

merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berlaku dari Sabang sampai 

Merauke. SNP digulirkan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, agar 

sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, serta akselerasi ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). Penataan terhadap empat standar 

dilakukan terutama dalam kaitannya dengan implementasi Kurikulum 2013.1 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan, salah satu standar yang harus dikembangkan adalah 

standar proses. Standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah juga 

dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Permendikbud) No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan 

Menengah yang mengarah pada peran aktif siswa dalam proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

siswa. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, 

                                                 
1 Mulyasa, Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2015), h.21. 
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pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.2  

Pada perencanaan proses pembelajaran, Pemerintah menuntut guru untuk 

mampu menyusun dan mengembangkan suatu perangkat pembelajaran meliputi 

Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang membuat identitas mata 

pelajaran, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator 

pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.3 

Adanya pengembangan pada proses pembelajaran, tidak terlepasnya dari 

perubahan kurikulum yang memberikan keleluasan guru untuk mengembangkan 

kurikulum sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi dan potensi sekolah dan 

satuan pendidikan masing-masing. Hal ini didukung dalam UU (Undang-undang) 

RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bab II/Pasal 3) 

menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab.4 Oleh karena itu, guru dapat 

mengembangkan proses pembelajaran terutama sumber belajar yang mampu 

                                                 
2 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, h.1. 
3 Rusman, Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.4. 
4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, h.4. 
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mengekspos ide-ide siswa menjadi sesuatu yang berharga dan bermanfaat bagi 

dirinya. 

Sumber belajar mempunyai peran yang amat penting dalam proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Hal tersebut dipertegas oleh Association 

for Educational Communications and Technology5, sumber belajar adalah segala 

sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah 

maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengajar dengan 

tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Sumber 

belajar memiliki hubungan dengan penyusunan media pembelajaran. Dari sumber 

belajar, dapat diperoleh berbagai macam kebutuhan media pembelajaran. 

Media pembelajaran yang berfungsi sebagai alat komunikasi bersifat 

menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan 

siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar yang efektif 

dan efisien,6 sehingga media pembelajaran merupakan alat penunjang 

terlaksananya pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran ini diharapakan 

siswa akan lebih memahami mengenai materi pelajaran yang sedang mereka 

pelajari. Salah satu jenis media pembelajaran yang sering digunakan oleh setiap 

sekolah adalah Lembar Kegiatan Siswa (LKS). 

Dalam realitas pendidikan di lapangan, LKS yang digunakan pada proses 

pembelajaran berupa LKS konvesional yaitu LKS yang tinggal pakai, tinggal beli, 

instan, bukan disiapkan, direncanakan ataupun disusun sendiri oleh guru. Padahal 

guru seharusnya juga mampu menyediakan LKS sendiri yang sesuai dengan 

                                                 
5 Panduan Pengembangan Bahan Ajar, (Direktorat Pembinaan SMA: Depdiknas, 2008), 

h.5. 
6 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.19. 



4 

 

model pembelajaran yang akan ia terapkan dalam pembelajaran dan sesuai dengan 

karakter siswa yang diajar, sehingga LKS yang akan digunakan oleh siswa dapat 

meningkatkan kompetensi dan karakteristik siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara di SMA Negeri 1 Tempuling pada tanggal 

27 April 2016 bersama Ibu Rahmiyati S.Pd. selaku guru matematika di sekolah 

itu, LKS yang digunakan bukan hasil pengembangan dari guru sekolah tersebut. 

Akan tetapi, LKS yang digunakan diperoleh dari penerbit yang telah disediakan. 

LKS yang digunakan menyajikan materi dan rumus tanpa penjelasan dari mana 

rumus seperti itu bisa diperoleh. Ditambah lagi tampilan LKS yang tidak 

berwarna dan jenis kertas lembaran LKS yang buram, serta kurangnya ilustrasi 

maupun gambar yang menarik minat siswa dan mendukung penyajian materi. 

Kegiatan dalam LKS juga kurang menekankan aktifitas pada pencapaian 

kemampuan berpikir kritis siswa. Oleh karena itu, peneliti sebagai seorang calon 

guru mencoba mengembangkan LKS yang terintegrasi dengan salah satu model 

pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. 

Menurut guru yang bertugas di sekolah itu, model pembelajaran yang 

digunakan dalam proses pembelajaran kadang tidak terintegrasi dengan LKS yang 

digunakan. Hal yang demikian membuat pembelajaran monoton dan siswa akan 

merasa bosan mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, untuk 

menanggulangi kelemahan dari LKS konvensional diperlukan pengembangan 

LKS pada pembelajaran Matematika. Pada tahapan pengembangan LKS, 

diperlukan kesesuaian permasalahan yang ada dengan model pembelajaran yang 

dikombinasikan. Setelah mempelajari kondisi dari tempat dan situasi penelitian, 
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maka model pembelajaran siklus belajar (learning cycle) 7E merupakan model 

yang tepat dalam pengembangan LKS. 

Materi LKS berbasis learning cycle membuat siswa dapat menemukan 

arahan yang terstruktur untuk memahami materi yang diberikan. Dalam proses 

pembelajaran terjadi penerimaan informasi yang kemudian diolah menjadi produk 

dalam bentuk hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis. Ini diharapkan akan 

mampu mengatasi kemampuan berpikir kritis siswa di SMA Negeri 1 Tempuling 

yang masih tergolong rendah berdasarkan nilai dari ujian dan latihan yang telah 

dilaksanakan oleh guru di sekolah itu. Penerapan model pembelajaran learning 

cycle 7E menunjukkan adanya keterlibatan keterampilan berpikir kritis siswa pada 

beberapa fase. Khususunya tiga keterampilan berpikir kritis yang dapat langsung 

terlihat dalam beberapa fase pembelajaran learning cycle 7E.7 Keterampilan 

analisis digunakan pada fase explore. Keterampilan inferensi digunakan pada fase 

explore dan elaborate. Keterampilan penjelasan dilakukan siswa pada fase 

elaborate dan extend. Selain itu juga, Penelitian Fatimah membuktikan adanya 

peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa yang mendapatkan pembelajaran 

matematika dengan model learning cycle 5E lebih baik daripada siswa yang 

mendapatkan pembelajaran matematika dengan model konvensional.8 

Berdasarkan penelitian Alfi menyebutkan penerapan perangkat pembelajaran 

                                                 
7 Ewing Hardinita dan Muchlis, Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 7-E 

Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Pokok Larutan Penyangga 

Kelas XI MIA SMA Negeri 1 Puri Mojokerto, (UNESA Journal of Chemical Education, Vol.4, 

No.3, 2015) h. 486-494. 
8 Fatimah, Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 5E dalam Mata Pelajaran 

Matematika untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA, (Tesis, Universitas 

Negeri Surabaya, 2012). 
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berorientasi siklus belajar dapat mengajarkan kemampuan kognitif produk dan 

melatih keterampilan berpikir kritis kepada siswa.9 

Dengan demikian, adanya pengembangan LKS berbasis learning cycle 7E 

akan membantu siswa menemukan dan memperoleh pengetahuan baru 

berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi siswa masing-masing, maka siswa 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan meningkatkan hasil 

belajar.  Berdasarkan apa yang telah diuraikan, penulis akan mencoba 

mengembangkan LKS berbasis model pembelajaran learning cycle 7E yang 

diharapkan dapat memfasilitasi kemampuan berpikir kritis siswa dalam 

matematika yang pada akhirnya akan memperbaiki hasil belajar matematika. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana hasil pengembangan LKS berbasis model pembelajaran learning 

cycle 7E untuk memfasilitasi kemampuan berpikir kritis siswa kelas X SMA 

yang memenuhi kriteria valid? 

2. Bagaimana hasil pengembangan LKS berbasis model pembelajaran learning 

cycle 7E untuk memfasilitasi kemampuan berpikir kritis siswa kelas X SMA 

yang memenuhi kriteria praktis? 

3. Bagaimana hasil pengembangan LKS berbasis model pembelajaran learning 

cycle 7E untuk memfasilitasi kemampuan berpikir kritis siswa kelas X SMA 

yang memenuhi kriteria efektif? 

                                                 
9 Alfi, Irfa Rochimah,Pengembangan Perangkat Pembelajaran Siklus Belajar 5E Dengan 

Strategi PBMP (Pemberdayaan Berpikir Melalui Pertanyaan) Untuk Melatihkan Keterampilan 

Berpikir Kritis Siswa, (Tesis, Universitas Negeri Surabaya, 2012). 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan hasil pengembangan LKS berbasis model 

pembelajaran learning cycle 7E untuk memfasilitasi kemampuan berpikir 

kritis siswa kelas X SMA yang memenuhi kriteria valid. 

2. Untuk mendeskripsikan hasil pengembangan LKS berbasis model 

pembelajaran learning cycle 7E untuk memfasilitasi kemampuan berpikir 

kritis siswa kelas X SMA yang memenuhi kriteria praktis. 

3. Untuk mendeskripsikan hasil pengembangan LKS berbasis model 

pembelajaran learning cycle 7E untuk memfasilitasi kemampuan berpikir 

kritis siswa kelas X SMA yang memenuhi kriteria efektif. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Untuk guru, hasil pengembangan LKS ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangan bagi guru matematika dan dapat dijadikan alternatif Lembar 

Kembar Siswa (LKS) matematika yang sesuai dengan model learning cycle 

7E. 

2. Untuk peneliti, penelitian ini akan menambah pengalaman dan wawasan 

peneliti dalam mengembangkan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) matematika 

sebagai bahan ajar yang akan digunakan. Selain itu, bagi peneliti lain bisa 

digunakan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut. 

3. Untuk sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Matematika di SMA. 
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E. Spesifikasi Produk yang dikembangkan 

Produk dari hasil pengembangan ini dirancang sedemikian rupa sehingga 

penyajiannya memakai prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan model 

pembelajaran learning cycle 7E. Adapun spesifikasi dari LKS yang akan 

dikembangkan yaitu: 

1. LKS disesuaikan dengan Kurikulum 2013. 

2. LKS berbasis model pembelajaran learning cycle 7E disusun sesuai fase yang 

terdapat dalam model pembelajaran tersebut. 

3. Bagian depan LKS akan memuat cover LKS, judul LKS, kata pengantar, 

petunjuk penggunaan dan daftar isi. 

4. Bagian isi (muatan) LKS akan memuat kompetensi inti, kompetensi dasar, 

indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran dan kegiatan 

pembelajaran. 

5. Kegiatan pembelajaran didalam LKS disesuaikan dengan fase-fase pada 

model pembelajaran learning cycle 7E sehingga kegiatan pembelajarannya 

akan memuat tujuh tahapan yaitu elicit, engage, explore, explain, elaborate, 

evaluate dan extend. 

6. Bagian belakang LKS akan memuat soal latihan (kemampuan berpikir kritis) 

dan daftar pustaka. 

7. LKS matematika ini akan disajikan dengan ilustrasi yang menarik agar siswa 

tertarik untuk menggunakannya. 

8. Materi yang akan dimuat dalam LKS ini yaitu materi matematika untuk kelas 

X SMA yaitu Trigonometri. 
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9. LKS yang dibuat akan menggunakan bahasa yang sesuai dengan Ejaan yang 

Disempurnakan (EYD) dan mudah dipahami oleh siswa. 

F. Pentingnya Penelitian 

LKS berbasis model pembelajaran learning cycle 7E ini dikembangkan 

dengan harapan bahan ajar memenuhi kriteria valid, praktis dan efektif. Hasil dari 

penelitian diharapkan mampu membantu merubah kondisi belajar yang pasif 

menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang terpusat pada guru 

menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Penerapan LKS berbasis 

learning cycle 7E dapat membantu siswa untuk mengembangkan diri mereka 

khususnya kemampuan berpikir kritis. Proses pembelajaran akan bersifat student 

centered (berpusat pada siswa) dan siswa akan menjadi lebih aktif. 

Apabila LKS berbasis model pembelajaran learning cycle 7E tidak 

dikembangkan maka guru akan kesulitan dalam menerapkan model pembelajaran 

learning cycle 7E dalam pembelajaran matematika di kelas. Hal tersebut 

disebabkan dalam penerapan model pembelajaran learning cycle 7E, ada fase-fase 

kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa. Beberapa fase yang terdapat 

dalam model pembelajaran learning cycle 7E akan lebih mudah dilakukan jika 

menggunakan LKS yang sesuai. Oleh sebab itu, pengembangan LKS berbasis 

model pembelajaran learning cycle 7E sangat penting untuk dilakukan. 

G. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian 

Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah 

LKS. LKS yang ada hingga saat ini belumlah dikatakan sempurna sehingga tidak 

menutup kemungkinan adanya pengembangan LKS. Oleh karena itu, peneliti 
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bermaksud mengembangkan LKS matematika berbasis model pembelajaran 

learning cycle 7E yang dapat memfasilitasi guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran matematika. LKS matematika ini akan membantu ketercapaian 

indikator-indikator kemampuan berpikir kritis siswa. Jika LKS ini digunakan 

dengan penerapan strategi atau model pembelajaran yang tepat maka ketercapaian 

tujuan pembelajaran akan maksimal.  

LKS yang dikembangkan hanya mencakup hal-hal yang sudah ditentukan 

oleh peneliti seperti materi, model dan kemampuan matematis yang ingin dicapai. 

Materi pembelajaran yang dimuat dalam LKS yang dikembangkan difokuskan 

pada salah satu materi matematika yang akan dipelajari oleh siswa kelas X di 

SMA Negeri 1 Tempuling. LKS disesuaikan dengan model pembelajaran yang 

akan diterapkan yaitu learning cycle 7E. LKS akan ditekankan pada tercapainya 

kemampuan berpikir kritis matematik siswa melalui ketujuh fasenya. 

H. Defenisi Operasional 

Untuk menghindari pemaknaan yang berbeda terhadap istilah, dibuat 

beberapa definisi istilah sebagai berikut: 

1. LKS (Lembar Kerja Siswa) adalah panduan siswa yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah. LKS memuat 

sekumpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh siswa untuk 

memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukkan kemampuan dasar 

sesuai dengan indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. 

2. Kemampuan berpikir kritis merupakan sebuah proses sistematis, terarah, dan 

jelas yang digunakan untuk membentuk dan membangun perkembangaan 
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kepercayaan dan mengambil tindakan untuk berpendapat dengan cara 

terorganisasi dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, 

mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan 

penelitian. 

3. Model pembelajaran learning cycle merupakan model pembelajaran 

kooperatif dimana siswa sebagai pusat pembelajaran (student centered), 

berupa rangkaian tahap-tahap kegiatan (fase) yang diorganisasikan 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi 

yang harus dikuasai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. 

4. LKS dikatakan valid jika LKS yang dikembangakan mengacu kepada tingkat 

desain intervensi yang didasarkan pada pengetahuan yang saling berkaitan. 

5. LKS dikatakan praktis jika LKS yang dikembangkan mengacu kepada 

tingkat bahwa pengguna atau pakar-pakar lainnya mempertimbangkan 

intervensi dapat digunakan dan disukai dalam kondisi normal. 

6. LKS dikatakan efektif jika LKS yang dikembangkan mengacu kepada 

tingkatan bahwa pengalaman dan hasil intervensi konsisten dengan tujuan 

yang dimaksud. 


