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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika memiliki sifat, ciri khusus dan sarana berpikir ilmiah untuk 

menuju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti ilmu pengetahuan 

lainnya. Matematika juga merupakan unsur yang sangat penting dalam proses 

belajar mengajar untuk tercapainya tujuan pendidikan dengan memahami setiap 

konsep dan prinsip mendasarnya sehingga dapat digunakan pula secara 

berkesinambungan, sebagai sarana untuk menjelaskan konsep-konsep atau 

prinsip-prinsip yang lebih tinggi lagi. 

Dengan demikian, berarti matematika merupakan materi yang perlu 

dikuasai oleh siswa karena matematika bekal untuk mempelajari ilmu atau 

bahkan dasar untuk mempelajari ilmu lain, dengan menguasai dasar ilmu 

matematika itu sendiri terlebih dahulu. Menyadari bahwa pentingnya 

mempelajari matematika untuk peningkatan hasil belajar yang baik, terutama 

dalam meningkatkan penalaran matematis siswa. 

Menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar isi pendidikan dasar dan 

menengah untuk kelas VIII - IX adalah Mengidentifikasi pola dan 

menggunakannya untuk menduga perumuman / aturan umum dan memberikan 
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prediksi
1
, yang merupakan salah satu dari indikator penalaran matematis. Hal ini 

juga di dukung NCTM (National Council of Teacher of Mathematics) dimana 

standar proses dalam pembelajaran matematika yaitu kemampuan pemecahan 

masalah (problem solving), kemampuan penalaran (reasoning), kemampuan 

komunikasi (communication), kemampuan membuat koneksi (connection), dan 

kemampuan representasi (representation).
2
 

Maka dari kutipan UU No 21 tahun 2016 dan NCTM terlihat jelas bahwa 

penalaran matematis merupakan salah satu tujuan pembelajaran matematika 

untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah di sekolah, dimana 

penalaran matematika adalah salah satu proses berfikir yang dilakukan dengan 

cara menarik suatu kesimpulan dimana kesimpulan tersebut merupakan 

kesimpulan yang sudah valid atau dapat dipertanggung jawabkan.  

Penalaran matematika merupakan hal yang sangat penting untuk 

mengetahui dan mengerjakan permasalahan matematika. Bila kemampuan 

bernalar tidak dikembangkan pada siswa, maka bagi siswa matematika hanya 

akan menjadi materi yang mengikuti serangkaian prosedur dan meniru contoh-

contoh tanpa mengetahui maknanya.  Maka siswa harus memiliki kemampuan 

penalaran 

Pada kenyataanya dari tes yang dilakukan peneliti dengan memberikan 

beberapa soal penalaran matematis pada siswa kelas VIII MTsN 1 Kampar, yang 

                                                             
1
 Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 

2013 Tentang Standar isi tujuan pendidikan matematika 
2
Discussion Draft, Principles and Standards for School Mathematics (NCTM: 1998). 
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mana rata-rata nilai hasil  yang diperoleh siswa adalah Lemahnya kemampuan 

siswa dalam mengidentifikasi pola dan menggunakannya untuk menduga 

perumuman / aturan umum dan memberikan prediksi yang merupakan bagian 

dari penalaran matematis yang terlihat pada Tabel dibawah ini 

TABEL I.1 

RATA–RATA NILAI HASIL TES PENALARAN MATEMATIS 

 

SOAL RATA–RATA NILAI RATA–RATA NILAI 

IDEAL 

1 37.06 100 

2 36.62 100 

3 36.16 100 

4 36.54 100 

5 35.22 100 

Dari Tabel I.1 terlihat bahwa perbandingan rata–rata nilai siswa dari tes 

penalaran matematis dengan rata-rata nilai ideal, dimana terlihat kemampuan 

penalaran masih tergolong rendah. Selain tes peneliti juga melakukan observasi di 

MTsN 1 Kampar, dari hasil observasi peneliti melihat dalam proses pembelajaran 

guru memberikan motivasi diawal pembelajaran, menjelaskan materi dengan 

ceramah dan kemudian menuliskannya dipapan tulis, memberikan soal-soal 

latihan setelah guru menjelaskan materi, dan menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari diakhir pembelajaran. 

Mencermati permasalahan yang dijumpai di MTsN 1 Kampar, maka perlu 

diadakan pembaharuan dalam pembelajaran, inovasi atau gerakan di dalam 

pelaksanaannya. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat 

diwujudkan dengan merancang atau menyediakan perangkat pembelajaran. 
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Guru harus sudah membuat perangkat pembelajaran yang menuntut 

sejumlah kemampuan yaitu menguasai materi pelajaran (bahan ajar), merumuskan 

tujuan pembelajaran, memilih materi pelajaran yang relevan dengan tujuan 

pembelajaran dan alat evaluasinya, menguasai berbagai pendekatan dan teori 

belajar, menguasai berbagai metode dan media pembelajaran, memilih dan 

mengkombinasikan materi pelajaran, metode, media dengan pengalaman belajar 

yang sesuai dengan tujuan dan evaluasi.  

Oleh karena itu disini penulis akan menggunakan bahan ajar berupa LKS 

untuk mempermudah siswa dalam mempelajari sumber belajar dan rujukan yang 

akan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa secara menyeluruh. 

Sehingga bisa dikatakan LKS sebagai perangsang pikiran bagi peserta didik 

untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Bukan untuk tambahan nilai rapor, 

karena berdasarkan dengan wawancara dari guru matematika dari sekolah yang 

saya akan teliti menyatakan bahwa kebanyakan para guru menggunakan nilai 

latihan siswa sebagai tambahan nilai rapor. Padahal disini LKS digunakan untuk 

latihan atau sarana berfikir peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan 

yang ada.  

Oleh karena itu diharapkan LKS yang akan peneliti buat dapat 

mempermudah siswa untuk lebih meningkatkan penalaran dan guru sebagai 

pendidik juga lebih mudah mengarahkan siswanya untuk memahami materi 
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matematika yang akan digunakan secara berkesinambungan, serta memahami 

konsep dan prinsip materi atau ilmu yang lebih tinggi. 

ا ِمن ٗ   ِّلَتبَۡتُغىْا َفضۡلٗ  َوَجَعلَۡناٱَّليَۡل َوٱّلَنَهاَر َءاَيَتيِۡنۖ َفَمَحىَۡنٓا َءاَيَت ٱَّليِۡل َوَجَعلَۡنٓا َءاَيَت ٱّلَنَهاِر ُمبِۡصَرة

 ١٢ا ٗ   َفَصلَۡنُٰه َتفِۡصيلٖ  َرِّبُكمۡ َوِّلَتعَۡلُمىْا َعَدَد ٱّلِّسِنيَن َوٱّلِۡحَّساَبۚ َوُكَل َشيۡء

Artinya: Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu 

Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar 

kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan 

tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan 

jelas. (QS. Al Israa’ 17 : 17) 

 

Awalnya pasti kita tidak bisa menentukan tanggal berapa dan bulan 

berapa hari yang kita jalani ini, sehingga itu menjadi sebuah masalah serta dicari 

penyelesaiannya. Didapatlah penyelesaian itu dalam 1 hari itu ada siang dan 

malam. Serta buktinya itu diterapkan dalam terciptanya kalender yang digunakan 

sehari-hari. Maka dari itu pembelajaran akan lebih bermanfaat dan bermakna jika 

penyelesaian masalah dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. 

Peneliti akan merancang sebuah LKS yang dapat memenuhi kebutuhan 

yang diharapkan oleh siswa dan guru. LKS yang menarik dan bervariasi, LKS 

yang bias membimbing siswa untuk belajar mandiri dengan isi LKS yang mudah 

dipahami dan dipelajari, serta materi LKS di ambil dan disesuaikan dari beberapa 
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sumber buku. Berikut adalah contoh isi LKS kelas VIII yang digunakan pada 

MTsN 1Kampar 

 

Pada sekolah yang penulis teliti sudah menggunakan LKS dalam proses 

pembelajaran, namun LKS tersebut masih bersifat umum dan tidak menunjang 

untuk meningkatkan penalaran matematis siswa. sehingga penulis akan 

mengembangkan sebuah LKS yang dapat meningkatkan penalaran matematis 

siswa dikarenakan LKS tersebut berisi indikator–indikator soal penalaran 

matematis, di samping itu LKS ini juga akan dibuat lebih menarik dan berwarna 

serta dihubungkan dengan gambar–gambar sesuai kehidupan nyata sehingga 

diharapkan LKS ini akan membuat siswa lebih aktif dan berminat untuk belajar 

matematika. 

Gambar I.1 Contoh LKs MTsN 1 Kampar 
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Kesulitan siswa untuk mempelajari buku paket tersebut yang disebabkan 

materi pelajaran yang terlalu rumit, desain teks dan gambar yang kurang menarik 

dapat menjadi salah satu rujukan bagi penulis dalam membuat LKS. Sehingga 

dalam penyajian LKS juga harus memperlihatkan pemilihan kalimat, pilihan 

gambar dan latar warna yang disukai siswa, agar siswa tertarik dalam 

mengerjakannya. Jadi, LKS ini harus dikembangkan dan dirancang sedemikian 

rupa, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Melalui LKS, guru akan 

terbantu dalam menyajikan materi dan siswa dapat belajar secara mandiri dalam 

memahami dan menjalankan suatu tugas dengan rasa nyaman dan gembira. 

Berdasarkan permasalahan hasil tes siswa tentang kemampuan penalaran 

yang tergolong rendah, perangkat pembelajaran dan karateristik siswa diatas, salah 

satu inovasi yang dapat diterapkan adalah menggunakan perangkat pembelajaran 

berbasis Project Based Learning (PjBL). Kemudian dalam kurikulum 2013 guru 

hanya berperan sebagai fasilitator dan menuntut siswa untuk aktif dalam proses 

pembelajaran.  

Made Wena dalam bukunya strategi pembelajaran inovatif kontemporer 

mengatakan bahwa dalam pembelajaran berbasis Project Based Learning (PjBL) 

siswa akan menjadi lebih aktif, pembelajaran menjadi lebih interaktif atau 

multiarah, pembelajaran menjadi student centred, guru berperan sebagai fasilitator, 

mengembangkan kemampuan berfikir tingkat tinggi, memberikan kesempatan 

siswa memanejemen sendiri kegiatan atau aktivitas penyelesaian tugas sehingga 
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melatih mereka menjadi mandiri. Salah satu dari kemampuan berfikir tingkat 

tinggi adalah kemampuan penalaran matematis, sehingga dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran berbasis Project Based Learning dapat meningkatkan kemampuan 

penalaran matematis. 

Pembelajaran berbasis Project Based Learning (PjBL) akan dikaitkan 

dengan masalah kehidupan sehari-hari yang akrab dengan siswa, atau dengan suatu 

proyek sekolah dimana hasil akhir proyek berupa artefak (benda atau barang buah 

karya hasil budi atau pemikiran manusia) sehingga pembelajaran bisa lebih konkrit 

dan siswa akan dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematika. 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, peneliti melakukan 

penelitian pengembangan yang berjudul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) Berbasis Project Based Learning (PJBL) Untuk Memfasilitasi 

Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SMP/MTs” 

B. Definisi Operasional 

Sesuainya pemaknaan setiap istilah yang ada pada penelitian ini sangatlah 

diperlukan. Untuk menghindari berbedanya pemaknaan terhadap istilah-istilah 

yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah 

yang digunakan, antara lain: 

1. LKS adalah suatu bahan ajar cetak berupa lembar – lembar berisi kertas 

yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk – petunjuk pelaksanaan tugas 
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pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik , yang mengacu pada 

kompetensi dasar yang harus dicapai.
3
 

2. Project Based Learning(PjBL) adalah suatu pengajaran yang mencoba 

mengaitkan antara teknologi dengan masalah kehidupan sehari-hari yang 

akrab dengan siswa, atau dengan suatu proyek sekolah dimana hasil akhir 

proyek berupa artefak (benda atau barang buah karya hasil budi atau 

pemikiran manusia).
4
 

3. Penalaran matematika adalah kemampuan menganalisis, menggenerelisasi, 

mensintesis/ mengintegrasikan, memberi alasan yang tepat dan 

menyelesaikan masalah tidak rutin.
5
 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka perlu 

pengembangan LKS matematika berbasis Project Based Learning (PjBL) untuk 

memfasilitasi kemampuan penalaran matematika siswa. Oleh karena itu masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengembangan bahan ajar berupa LKS berbasis Project Based 

Learning (PjBL) yang valid? 

2. Bagaimana pengembangan bahan ajar berupa LKS berbasis Project Based 

Learning (PjBL) yang praktis? 

                                                             
3
 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogjakarta: Diva Press. 

2013), h.2003 
4
 Warsono, Pembelajaran Aktif (Bandung : Remaja Rosdakarya.2014) 

5
 Karunia Eka Lestari , Penelitian Pendidikan Matematika (Bandung :Refika Aditama. 2017) 



10 
 

3. Bagaimana LKS berbasis Project Based Learning (PjBL) untuk 

memfasilitasi kemampuan penalaran matematis siswa yang efektif? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah menghasilkan LKS 

matematika berbasis Project Based Learning (PjBL) untuk memfasilitasi 

kemampuan penalaran matematis siswa yaitu: 

1. Mendeskripsikan pengembangan bahan ajar berupa LKS berbasis Project 

Based Learning (PjBL) yang valid untuk memfasilitasi kemampuan 

penalaran matematika siswa. 

2. Mendeskripsikan pengembangan bahan ajar berupa LKS berbasis Project 

Based Learning (PjBL) yang praktis untuk memfasilitasi kemampuan 

penalaran  matematika siswa. 

3. Mendeskripsikan kemampuan penalaran matematika siswa setelah mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan LKS berbasis Project Based Learning 

(PjBL) yang efektif. 

E. Manfaat penelitian 

Bahan ajar LKS matematika berbasis Project Based Learning (PjBL) ini 

memiliki beberapa manfaat didalam pembelajaran matematika, yaitu: 

1. Bagi Sekolah, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi alternatif 

pembelajaran matematika serta salah satu bahan masukan dalam rangka 

memperbaiki proses pembelajaran yang digunakan sehingga dapat 
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meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa serta menambah 

bahan ajar yang dapat digunakan untuk pembelajaran matematika. 

2. Bagi guru,dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan inovasi 

dalam proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan bahan ajar LKS 

berbasis Project Based Learning (PjBL) serta guru memperoleh strategi 

pembelajaran baru sehingga tercapai tujuan dalam pembelajaran. 

3. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini khususnya tentang 

pengembangan LKS tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan dalam pembuatan LKS terutama LKS berbasis Project 

Based Learning (PjBL) serta pengalaman bermanfaat lainnya serta menjadi 

tugas akhir. 

4. Bagi siswa, dengan adanya penelitian ini siswa diharapkan lebih aktif 

berperan dalam proses pembelajaran matematika dengan menggunakan 

bahan ajar LKS berbasis Project Based Learning (PjBL), menumbuhkan 

minat belajar siswa serta penalaran matematis siswa dalam pelajaran 

matematika serta dapat merubah pandangan bahwa pelajaran matematika 

tidak selamanya pelajaran yang sulit dan menakutkan, akan tetapi pelajaran 

yang mudah dan menarik untuk dipelajari siswa. 

F. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 



12 
 

1. LKS yang akan dihasilkan sesuai dengan kurikulum 2013 yang diterapkan di 

sekolah dan disertai gambar dan warna untuk menarik minat siswa. 

2. KI, KD dan indikator pembelajaran dibuat satu lembar di awal kegiatan 

pembelajaran pada setiap bagian LKS. 

3. Tujuan pembelajaran dituliskan pada setiap lembar kegiatan siswa. 

4. Setiap indikator yang disajikan dalam LKS memuat: 

a. Penyajian materi pembelajaran berbasis Project Based Learning (PjBL) 

untuk memfasilitasi Penalaran Matematis siswa. 

b. Meminta pendapat siswa tentang konsep yang dipelajari agar siswa tidak 

kaku dalam memahami materi. 

c. Contoh soal diberikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga siswa 

lebih memahami persoalan yang diberikan sehingga dapat 

menyelesaikan persoalan ketingkat lebih lanjut. 

d. Terdapat kolom khusus untuk ungkapan keluh kesah atau penilaian 

siswa terhadap apa yang mereka pelajari. 

e. Pada bagian latihan atau lembar kerja siswa diberikan persoalan yang 

dapat membantu siswa dalam penalaran dan persoalan yang diberikan. 

f. Diberikan rubrik petunjuk jawaban dan penskoran untuk lembar kerja 

siswa, sehingga siswa dapat mengoreksi dan memperkirakan nilai 

latihan yang dikerjakan siswa tersebut. 

 


