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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Matematika merupakan bidang studi yang sangat penting dalam

sistem pendidikan di seluruh dunia karena matematika merupakan ilmu yang

mendasari perkembangan sains dan teknologi, mempunyai peran penting

dalam berbagai disiplin ilmu dan dalam memajukan daya pikir manusia.1

Melihat pentingnya matematika, di dalam kurikulum matematika dijelaskan

fungsi matematika antara lain dapat dipandang sebagai alat yang dapat

digunakan dalam berbagai ilmu dan kehidupan.

Dalam lampiran Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang

Kurikulum SMP dijelaskan bahwa mata pelajaran matematika bertujuan agar

peserta didik mendapatkan beberapa hal sebagai berikut:2

1. Memahami konsep matematika

2. Menggunakan pola sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah, dan

mampu membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang ada

3. Menggunakan penalaran pada sifat, melakukan manipulasi matematika

baik dalam penyederhanaan, maupun menganalisa komponen yang ada

dalam pemecahan masalah dalam konteks matematika maupun di luar

1 Furintasari Setya Astuti, Sri Mulyati, Pengembangan Lembar Kerja Siswa Untuk
Pembelajaran Yang Menggunakan Model Group Investigation  Pada Materi Relasi Dan
Fungsi, Universitas Negeri Malang, h.1

2 Kemendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia No.58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum SMP dalam Lampiran III, (Jakarta:
Kemendikbud, 2014), h.325-327.
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matematika (kehidupan nyata, ilmu, dan teknologi) yang meliputi

kemampuan memahami masalah, membangun model matematika,

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh termasuk

dalam rangka memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari (dunia

nyata)

4. Mengkomunikasikan gagasan, penalaran serta mampu menyusun bukti

matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel,

diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan,

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah

6. Memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam

matematika dan pembelajarannya

7. Melakukan kegiatan–kegiatan motorik yang menggunakan pengetahuan

matematika

8. Menggunakan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi untuk

melakukan kegiatan-kegiatan matematika.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, diketahui bahwa tujuan

sebenarnya dari pembelajaran matematika di sekolah adalah untuk

membentuk pola berpikir matematis siswa sehingga menjadi pola berpikir

tingkat tinggi yang mampu memahami berbagai persoalan matematika,

memecahkannya serta memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Salah

satu kemampuan berpikir tingkat tinggi tersebut adalah kemampuan
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representasi matematis. Hal ini juga sesuai dengan tujuan pembelajaran

matematika menurut National Council of Teachers Mathematics (NCTM)

(2000) dalam pembelajaran matematika mengharapkan agar siswa mampu

meningkatkan kompetensi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran.

NCTM mengemukakan tentang standar proses pembelajaran matematika,

yaitu: pemecahan masalah matematika (mathematical problem solving),

penalaran dan pembuktian matematika (mathematical reasoning and proof),

komunikasi matematika (mathematical communication), koneksi matematis

(mathematical connections) dan representasi matematis (mathematics

representation).3

Mengingat pentingnya kemampuan representasi dalam proses

pembelajaran matematika, maka setiap siswa dituntut untuk memiliki

kemampuan dalam merepresentasikan persoalan matematika. Karena Melalui

kemampuan representasi matematis dapat membantu siswa untuk

menyelesaiakan permasalahan matematika, karena masalah yang awalnya

rumit dapat menjadi lebih sederhana sehingga dapat dengan mudah siswa

menyelesaikannya.4 Namun kenyataannya kemampuan representasi

matematis kurang dikembangkan dalam pembelajaran sehingga

mengakibatkan kemampuan representasi matematis siswa masih rendah,

karena siswa masih dominan pada kemampuan menghafal. Menurut

3 Fatrima Santri Syafri, Kemampuan Representasi Matematis Dan  Kemampuan
Pembuktian Matematika, Jurnal Edumath , Volume 3 No. 1, Januari 2017, h. 49-50

4 Hani Handayani, pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap kemampuan
pemahaman dan representasi matematis siswa sekolah dasar, didaktik : Jurnal Pendidikan
Guru Sekolah Dasar, ISSN : 2477 5673 ,Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Subang Volume I Nomor 1, Desember 2015, h.143
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Hudiono, faktor lain yang mengakibatkan rendahnya kemampuan

representasi matematis adalah  keterbatasan pengetahuan guru dan kebiasaan

belajar siswa di kelas dengan cara belajar konvensional belum

memungkinkan untuk menumbuhkan atau mengembangkan daya representasi

siswa secara optimal.5

Rendahnya kemampuan tersebut juga  dapat dilihat dari hasil laporan

The Third International Mathematics and Science Study dalam penelitian

yang dilakukan oleh Ridwan dan Eka yang mengatakan bahwa kemampuan

siswa Sekolah Menengah Pertama di Indonesia dalam mempresentasikan ide

atau konsep matematik dalam materi pembagian dan bilangan, aljabar,

geometri, representasi data, analisis dan peluang termasuk rendah.6

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27

September 2017 dan observasi selama PPL peneliti di MTs Al-Muttaqin yaitu

siswa belum terbiasa menjawab soal yang berbeda dengan yang di contohkan

oleh guru dan belum terlihat langkah siswa dalam membuat grafik atau

gambar. Penulis mendapati beberapa fakta tentang kemampuan matematis

yang dimiliki oleh siswa di sekolah tersebut, salah satunya adalah hasil

ulangan harian siswa dalam bentuk essay, berdasarkan rata-rata nilai ulangan

siswa, hanya 30% siswa yang mampu mencapai nilai di atas rata-rata. Pada

umumnya, para siswa terkendala pada soal yang memerintahkan untuk

5 Catharina Mara Apriani, Skripsi Aanalisis Representasi Matematis Siswa SMP
dalam memecahkan Masalah Matematika Kontekstual, Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta, h.1

6 M. Ridwan Y. dan Karunia Eka L, Meningkatkan Kemampuan Representasi
Beragam Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah Terbuka di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 1 Pagaden,Jurnal Ilmiah Solusi, Vol.1, No.3, 2014
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menggambar. Adapun soal tersebut tentang materi Sistem Persamaan Linear

Dua Variabel (SPLDV), dimana rata-rata hanya 5 orang siswa dalam setiap

kelas yang mampu menjawab dengan benar. Soal tersebut berbunyi

“Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linier dua variabel dengan

metode grafik pada persamaan 3 + = 15 dan + = 7. Kemudian

buatlah cerita atau suatu permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan

sehari-hari serta penyelesaian dari persamaan tersebut”. Pada soal tersebut,

siswa diminta untuk menggambar grafik dan membuat cerita dalam

menyelesaikan soal tersebut, namun masih banyak siswa yang salah dalam

menggambarkannya, bahkan ada yang meninggalkan soal tersebut atau tidak

dijawab.

Berdasarkan pemaparan diatas, diketahui bahwa soal tersebut memuat

indikator kemampuan representasi matematis, dimana soal tersebut

mengharapkan siswa dapat menyelesaikan soal dengan menggambar.

Berdasarkan hasil ulangan harian tersebut sudah jelas diketahui bahwa siswa

belum memiliki kemampuan representasi matematis yang baik. Selain itu,

dalam proses belajar mengajar, Lembar Kerja Siswa (LKS) yang ada pada

siswa tidak selalu digunakan pada setiap pertemuan. LKS digunakan jika

guru memberikan latihan saja, karena materi LKS tidak terlalu rinci dan

berupa rangkuman materi. Pembelajaran yang dilaksanakan pun masih

berpusat pada guru, yang mana masih kurang terlihat peran aktif siswa dalam

proses pembelajaran.
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Mercermati permasalahan di MTs Al-Muttaqin Pekanbaru, maka

perlu diadakannya pembaharuan dalam proses pembelajaran, salah satunya

yaitu dengan merancang bahan ajar yang mampu meningkatkan kemampuan

representasi matematis siswa tersebut. Tidak hanya itu, bahan ajar yang

dirancang harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang aktif.

Untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif, maka guru harus

menerapkan salah satu pendekatan pembelajaran yang tepat. Adapun salah

satu pendekatan pembelajaran tersebut ialah pendekatan konstruktivisme. Hal

ini dikarenakan salah satu ciri dari pendekatan konstruktivisme yaitu

pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif dan tekanan proses belajar

mengajar terletak pada siswa.7 Sehingga siswa akan mampu mengembangkan

dirinya dengan cara melibatkan diri baik dalam kegiatan personal maupun

sosial dalam membangun ilmu pengetahuan.8 Maka Bahan ajar yang akan

dirancang ialah bahan ajar yang mampu meningkatkan kemampuan

representasi dan menciptakan proses pembelajaran yang aktif melalui

pendekatan konstruktivisme. Bahan ajar itu ialah Lembar Kerja Siswa.

Adapun LKS yang peneliti kembangkan memiliki spesifikasi produk yakni

berbasis pendekatan konstruktivisme.

Dari uraian permasalahan-permasalahan yang terjadi, maka perlu

dilakukan perbaikan agar siswa lebih mudah memahami suatu materi, serta

dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengunakan kemampuan

7 Ali Hamzah, Muhlisrarini, Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Matematika,
(Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h.254

8 Benny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Dian Rakyat,
2010), h.156
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representasi matematis yang dimilikinya. Sebagaimana Allah SWT selalu

menghendaki kemudahan terhadap setiap hamba-Nya, sesuai dengan firman-

Nya yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185:

Artinya: “...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki

kesukaran bagimu...”.9

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT menghendaki

kemudahan bagi manusia. Dengan demikian, jika manusia menemui

kesulitan, maka akan ada solusi untuk menyelesaikan kesulitan tersebut. Hal

ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang

menjelaskan:

Artinya: “5. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,

6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”10

Inilah tujuan peneliti melakukan penelitian pengembangan LKS

matematika agar memberi kemudahan kepada siswa dalam mempelajari dan

menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya dalam pelajaran

Kubus dan Balok. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik melakukan

penelitian pengembangan yang berjudul “Pengembangan Lembar Kerja

Siswa Berbasis Pendekatan Konstruktivisme untuk Memfasilitasi

Kemampuan Representasi Matematis Siswa Madrasah Tsanawiyah”.

9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta Timur: CV.Darus
Sunnah, 2012), h.29

10 Ibid, h.597

... ...

﴾٦﴾ إِنَّ َمَع اْلعُْسِر یُْسًرا ﴿٥فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر یُْسًرا ﴿
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana validitas LKS berbasis pendekatan konstruktivisme yang

dikembangkan?

2. Bagaimana kepraktisan LKS berbasis pendekatan konstruktivisme yang

dikembangkan?

3. Bagaimana efektivitas LKS berbasis pendekatan konstruktivisme

terhadap kemampuan representasi matematis siswa Madrasah

Tsanawiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka

tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan dan menghasilkan LKS berbasis pendekatan

konstruktivisme yang valid.

2. Mengembangkan dan menghasilkan LKS berbasis Pendekatan

konstruktivisme yang praktis.

3. Mengembangkan dan menghasilkan LKS berbasis pendekatan

konstruktivisme yang efektif terhadap kemampuan representasi

matematis siswa Madrasah Tsanawiyah.
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D. Spesifikasi Produk yang diharapkan

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. LKS yang dikembangkan sesuai dengan materi yang dipelajari siswa,

yakni Kubus dan Balok.

2. LKS matematika didesain berdasarkan langkah-langkah pendekatan

konstruktivisme.

3. LKS yang dikembangkan berisi soal-soal atau masalah matematika

yang dapat memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa.

LKS pada umumnya tidak memuat hal tersebut.

4. Setiap LKS diberi petunjuk penggunaanya sehingga jelas apa yang

akan di lakukan siswa.

5. LKS yang dikembangkan juga memiliki pewarnaan yang menarik.

6. LKS yang dikembangkan menggunakan bahasa yang sesuai dengan

Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

7. LKS yang dikembangkan menggunakan kalimat yang mudah dipahami

siswa.

8. LKS yang dikembangkan sudah diuji kevalidannya

9. LKS yang dikembangkan sudah diuji kepraktisannya

10. LKS yang dikembangkan dapat memfasilitasi kemampuan

representasi matematis
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E. Pentingnya Pengembangan

Pengembangan ini dilakukan dengan harapan agar diperoleh bahan

ajar yaitu LKS berbasis pendekatan konstruktivisme yang valid, praktis dan

efektif dalam memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa serta

dapat mengoptimalkan peran guru dengan baik. Dimana bahan ajar yaitu

LKS yang akan dikembangkan dapat lebih mengaktifkan siswa, dapat

mempermudah siswa dalam memahami materi, melatih kemandirian siswa

serta dapat memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa.

Pengembangan LKS berbasis pendekatan konstruktivisme ini akan

mempermudah siswa, guru dan sekolah karena produk ini didesain dengan

prinsip-prinsip konstruktivisme, bahasa yang mudah dipahami dan efektif.

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan

1. Asumsi Pengembangan

a. Pembelajaran dengan LKS berbasis pendekatan konstruktivisme dapat

membantu siswa dalam memfasilitasi kemampuan representasi

matematis siswa khususnya materi kubus dan balok.

b. Kegiatan pembelajaran akan lebih efektif, efisien dan lebih berkualitas

dengan menggunakan LKS berbasis pendekatan konstruktivisme.

c. Pengembangan LKS ini dapat memberikan bahan ajar yang lebih

bervariasi, menarik, dan mudah dipahami siswa.
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2. Keterbatasan Pengembangan

a. LKS yang dikembangkan adalah LKS berbasis pendekatan

konstruktivisme untuk memfasilitasi kemampuan representasi

matematis siswa kelas VIII.

b. LKS yang dikembangkan dibatasi untuk pembelajaran materi kubus

dan balok pada siswa kelas VIII MTs.

G. Definisi Istilah

Untuk menghindari makna yang berbeda dalam setiap istilah yang

digunakan, dibuat beberapa defenisi istilah sebagai berikut;

1. Penelitian pengembangan adalah metode penelitian untuk

mengembangkan suatu produk yang telah ada dan menguji keefektifan

produk tersebut.11

2. Pendekatan konstruktivisme adalah pembelajaran yang menekankan pada

peran aktif siswa dalam membangun pemahaman dan memberi makna

terhadap informasi dan peristiwa yang dialami.12

3. Representasi adalah ungkapan-ungkapan dari ide-ide matematika

(masalah, pernyataan, definisi, dan lain-lain) yang digunakan untuk

memperlihatkan (mengkomunikasikan) hasil kerjanya dengan cara tertentu

sebagai hasil interpretasi dari pikirannya.13

11 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013),h.297
12 Benny A. Pribadi, Op.Cit., h. 156
13 Kartini Hutagaol, Peranan Representasi dalam Pembelajaran Matematika,

disampaikan pada Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika, FMIPA UNY,
Yogyakarta, 5 Desember 2009, h.364-365
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4. Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan bahan ajar cetak berupa lembar-

lembar kertas yang berisi materi, ringkasan dan petunjuk-petunjuk

pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik,

yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai.14

5. LKS berbasis penekatan konstruktivisme dikatakan valid jika

pengembangan LKS sesuai prosedur, yang berdasarkan pada bidang

pengetahuannya dan teori pengembangan bahan ajar dan keterkaitan antar

struktur dalam bahan ajar. Semua komponen harus konsisten satu sama

lain.

6. LKS berbasis pendekatan konstruktivisme dikatakan praktis jika menurut

praktisi, LKS tersebut dapat diterapkan dengan mudah, dan menurut

pengamat keterlaksanaan pembelajaran di kelas termasuk dalam kategori

baik atau sangat baik.

7. LKS berbasis pendekatan konstruktivisme dikatakan efektif jika adanya

konsistensi yang berbanding lurus pada ketuntasan dari hasil tes belajar.

14 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Jokjakarta: Diva
Press, 2011), h.204


