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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan 

manusia.Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya 

mempersiapkan para siswanya untuk suatu profesi atau jabatan, tetapi untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-

hari.Sekolah merupakan tempat bagi siswa dalam memperoleh pendidikan.Ajaran 

Islam juga sangat mengutamakan pentingnya pendidikan, bahkan kedudukan 

orang yang berpendidikan dan berilmu pengetahuannya dimata Allah lebih tinggi 

dibanding orang yang tidak berilmu, sebagaimana firmanNya dalam Al-Qur’an 

surah Al-Mujadillah ayat 11:
1
 

 

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
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Setiap kegiatan pembelajaran selalu melibatkan dua pelaku aktif, yakni 

guru dan siswa.Salah satu mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa baik 

dimulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas adalah pelajaran 

matematika.Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang 

memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. 

Selama ini matematika di anggap sebagai mata pelajaran yang sulit. Hal 

ini membuat sebagian orang enggan untuk mempelajari matematika, Akibatnya 

orang yang akan belajar matematika turut mempersepsikan matematika sebagai 

bidang studi yang sulit. Padahal seperti bidang studi lainnya, matematika itu 

bersifat netral. Sulit atau tidak tergantung cara pandang dan penilaian kita. 

Sehubungan dengan itu, menurut Permendikbud No. 64 tahun 2013 salah 

satu kompetensi matematika yang harus dicapai siswa adalah memiliki 

kemampuan mengkomunikasikan gagasan matematis dengan jelas dan efektif. 

Berdasarkan tujuan diatas salah satu kemampuan matematis yang harus dimiliki 

oleh siswa adalah kemampuan komunikasi matematis. 

Pada pembelajaran matematika dapat mengandalkan kemampuan 

komunikasi, kemampuan komunikasi siswa bisa mengatasi permasalahan 

pembelajaran matematika yang materinya cenderung bersifat abstrak. 

Pengembangan kemampuan komunikasi matematis seharusnya dapat dibantu oleh 

guru melalui pemilihan dan penerapan model pembelajaran yang dapat melibatkan 
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siswa secara fisik dan mental dalam proses pembelajaran.
2
 Salah satu model 

pembelajarannya adalah model pembelajaran Learning Cycle 7E. 

Model pembelajaran Learning Cycle 7E menunjukkan bagaimana orang 

menemukan dan memperoleh pengetahuan baru. Untuk menerapkan strategi itu 

dengan baik guru perlu menyediakan perangkat pembelajaran yang tepat. 

Perangkat pembelajaran yang dimaksud adalah lembar kerja siswa. Lembar kerja 

siswa (LKS) yang akan digunakan dalam pembelajaran harus sesuai dengan 

strategi atau model pembelajaran yang akan diterapkan guru. 

Komunikasi matematis dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dialog atau 

saling berhubungan yang terjadi di lingkungan kelas, dimana terjadi pengalihan 

pesan dan pesan yang dialihkan berisikan materi matematika yang dipelajari 

siswa, misalnya berupa konsep, rumus atau strategi penyelesaian suatu masalah. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu guru matematika 

SMP N 2 Bangkinang Kota, peneliti memperoleh data bahwa siswa di SMP N 2 

Bnagkinang Kota  masih rendah kemampuan komunikasi matematisnya. Hal ini 

terlihat dari kurangnya kemampuan siswa dalam menyatakan dan menafsirkan 

gagasan atau ide matematika secara lisan maupun tulisan baik dalam bentuk 

gambar, tabel, grafik atau diagram. Rendahnya kemampuan komunikasi 

matematis siswa tidak sepenuhnya kesalahan dari siswa. Hal ini bisa terjadi 

karena penggunaan sumber belajar atau bahan ajar yang belum maksimal. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan bahan ajar berupa LKS 

yang lebih menekankan pada aspek komunikasi matematis sebagaimana yang 
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telah dipaparkan sebelumnya. LKS disesuaikan dengan KTSP 2006 dan 

mempunyai penampilan yang menarik serta mudah dipahami. Oleh karena itu, 

LKS hendaknya dirancang dengan menggunakan  model Learning Cycle 7E untuk 

memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis siswa yang sesuai dengan 

pengetahuan, pengalaman dan keterampilan siswa sehingga siswa bisa terlibat 

secara aktif dalam pembelajaran matematika. Dengan adanya LKS berbasis model 

Learning Cycle 7E ini diharapkan mampu memberikan solusi dalam memfasilitasi 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Dari paparan tersebut maka peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian tentang pengembangan bahan ajar berupa LKS yang berbasis model 

pembelajaran learning cycle 7E untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi 

matematis siswa SMP Negeri 2 Bangkinang Kota. Sehingga peneliti memilih 

judul “Pengembangan Lembar Kerja Siswa Matematika Berbasis Model 

Pembelajaran Learning Cycle 7E untuk Memfasilitasi Kemampuan Komunikasi 

Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama”. 

 

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 komunikasi matematis siswa kelas 

VIII SMP N 2 Bangkinang Kota yang memenuhi kriteria valid? 
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2. Bagaimana hasil pengembangan LKS berbasis model pembelajaran Learning 

Cycle 7E untuk memfasilitasi kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 

VIII SMP N 2 Bangkinang Kota yang memenuhi kriteria praktis? 

3. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VIII SMP N 2 

Bangkinang Kota setelah menggunakan LKS dengan Model Pembelajaran 

Learning Cycle 7E? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan hasil pengembangan LKS berbasis model 

pembelajaran Learning Cycle 7E untuk memfasilitasi komunikasi matematis 

siswa kelas VIII SMP N 2 Bangkinang Kota yang memenuhi kriteria valid. 

2. Untuk mendeskripsikan hasil pengembangan LKS berbasis model 

pembelajaran Learning Cycle 7E untuk memfasilitasi kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas VIII SMP N 2 Bangkinang Kota yang 

memenuhi kriteria praktis. 

3. Mengetahui sejauh mana kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 

VIII SMP N 2 Bangkinang Kota setelah menggunakan LKS dengan model 

pembelajaran Learning Cycle 7E. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari peelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini akan menambah pengalaman dan wawasan 

peneliti dalam mengembangkan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) matematika 
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sebagai bahan ajar yang akan digunakan. Selain itu, bagi peneliti lain bisa 

digunakan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut. 

2. Bagi siswa penelitian ini akan meningkatkan kemampuan belajar siswa dalam 

kemampuan komunikasi matematis sehingga hasil belajar matematika menjadi 

lebih baik. 

3. Bagi 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. 

4. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalammeningkatkankualitas pembelajaran Matematika di SMP. 

 

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 KTSP. 

2. LKS berbasis model pembelajaran Learning Cycle 7E disusun sesuai fase 

yang terdapat dalam model pembelajaran tersebut. 

3. LKS akan memuat kegiatan dan latihan yang mengarahkan siswa untuk dapat 

belajar secara aktif dan memiliki kemampuan komunikasi matematis. 

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

tertarik untuk menggunakannya, sehingga LKS matematika ini diharapkan 
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mampu menarik minat belajar siswa serta menciptakan pembelajaran yang 

efektif dan efisien. 

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

VIII SMP. 

6. 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 teacher oriented ke 

student oriented. Penerapan LKS berbasis Learning Cycle 7E dapat membantu 

siswa untuk mengembangkan diri mereka khususnya kemampuan komunikasi 

matematis siswa. 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 
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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 

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 matematis 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 VIII di 

SMP Negeri 2 Bangkinang Kota khususnya materi penyajian data. LKS 

disesuaikan dengan model pembelajaran yang akan diterapkan yaitu Learning 

Cycle 7E. LKS akan ditekankan pada tercapainya kemampuan komunikasi 

matematis siswa melalui ketujuh fasenya. 
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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 indicator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. 

2. Komunikasi matematis dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dialog atau 

saling berhubungan yang terjadi di lingkungan kelas, dimana terjadi 

pengalihan pesan dan pesan yang dialihkan berisikan materi matematika 

yang dipelajari siswa, misalnya berupa konsep, rumus atau strategi 

penyelesaian suatu masalah. 

3. Model Pembelajaran Learning Cycle merupakan model pembelajaran 

kooperatif dimana peserta didik sebagai pusat pembelajaran (student 

centered), berupa rangkaian tahap-tahap kegiatan (fase) yang diorganisasikan 

sedemikian rupa sehingga peserta didik 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. 
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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. 

 


