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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan memegang peranan penting dalam proses peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan kualitas 

sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara 

terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, 

kalau tidak ingin bangsa kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi 

tersebut. Pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia tertuang dalam 

Al-quran surah Al-khaf ayat 66. 
1
 

                      

Artinya: "Musa  berkata kepada Khidhr "Bolehkahaku mengikutimu 

supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara 

ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu"(QS. 18: 66)". 

Dari ayat ini dapat diambil beberapa pokok pemikiran sebagai 

berikut: Kaitan ayat ini dengan aspek pendidikan bahwa seorang pendidik 

hendaknya: Menuntun anak didiknya. Dalam hal ini menerangkan bahwa 

peran seorang guru adalah sebagai fasilitator, tutor, tentor, pendamping 

dan yang lainnya. Peran tersebut dilakukan agar anak didiknya sesuai 

dengan yang diharapkan oleh bangsa neraga dan agamanya. 

Salah satu mata pelajaran yang diberikan disetiap jenjang 

pendidikan adalah matematika. Matematika merupakan salah satu mata 
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pelajaran wajib pada jenjang sekolah dasar dan juga sekolah menengah. 

Seperti termuat dalam Badan Satuan Nasional Pendidikan (BSNP), yaitu 

matapelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari 

sekolah dasar untuk memebekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, 

analisis, sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan berkerjasama.
2
 

Oleh karena itu matematika merupakan salah satu  bidang studi yang 

menduduki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat 

dilihat dari jam pelajaran matematika lebih banyak bila di banding dengan 

pelajaran lainya.  

Selain itu perlunya siswa belajar matematika yang dikemukakan 

Cornellius sebagaimana yang dikutip oleh Abdurrahman yaitu: 

Matematika merupakan pikiran yang jelas dan logis. Matematika 

merupakan sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari.
3
 

Matematika juga mengandung konsep-konsep yang tersusun saling 

berhubungan dan mengajurkan kepada semua orang untuk mampu 

menghubungkan antara konsep matematika dengan ilmu lain seperti ilmu 

sains, ilmu sosial dan teknologi.  Selain itu, perkembangan-perkembangan 

ilmu lain juga banyak menggunakan ilmu matematika. Sehingga 

matematika menjadi ratunya ilmu pengetahuan. 

Terlaksananya peran matematika tersebut memerlukan pengetahuan 

mengenai tujuan pembelajaran matematika secara detail dalam 

permendiknas nomor 22 tahun 2006 dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran 
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mateatika disekolah agar peserta idik memiliki kemampuan sebagi 

berikut:
4
 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan kaitan antara konsep 

dan mengaplikasikan algoritma secara luas, akurat, efesien, dan tepat 

dalam pemechan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dan membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan atau pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4. Mengkomunkasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sifat menghargai keguanaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki perasaan ingin tahu, memiliki perhatian dan minat 

dalam mempelajarai matematika, serta sikap ulet dan percaya diri 

dalam pemecahan masalah. 

Tujuan yang dicapai dalam pelajaran matematika menurut National 

Council Of Teacher Of Mathematics (NCTM) tahun 2000 adalah siswa 

harus memiliki lima kemampuan matematis yaitu:  (1) belajar untuk 

berkomunikasi (mathematical comunicatian). (2) belajar untuk bernalar 

(mathematical reasoning). (3)belajar untuk memecahkan masalah 

mathematical problem solving. (4) belajar untuk mengaitkan ide 

(mathematical connection).  (5) belajar untuk mempresentasikan ide-ide 

(mathematical representation).  

Menurut Sumarmo dalam Riska Retnasari bahwa dalam belajar 

matematika siswa dituntut memahami koneksi antara lain ide-ide 

matematis dengan matematika maupun bidang studi lainnya dengan 

pengetahuan lainnya. Kemampuan koneksi matematis perlu diasah sejak 
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dini karena pelajaran matematika memiliki banyak relasi serta manfaat 

dengan bidang lain. Jika siswa sudah mampu melakukan koneksi 

matematis, kemudian siswa dapat memahami lebih karena pembelajaran 

yang dialami lebih bermakna. Selain itu, siswa diharapkan dapat 

menyadari serta mengakui keterkaitan pada matematika dengan kehidupan 

siswa. Manfaat dari siswa yang memiliki kemampuan koneksi matematis 

yaitu, dapat mengaitkan konsep matematika dengan matematika, 

matematika degan mata pelajran lain, serta matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. Jika kemampuan matematika tinggi, maka kemungkinan 

pemahaman siswa pun akan tinggi karena mereka dapat mengaplikasikan 

pembelajaran yang telah dialami.
5
 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulakn bahwa kemampuan 

koneksi matematis merupakan salah satu kemampuan matematika yang 

sangat penting dan harus dikuasai oleh siswa dalam setiap pembelajaran. 

Dalam pembelajaran disekolah, bahan ajar memiliki peranan yang sangat 

penting.  Bahan ajar yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk  

mambantu guru dalam proses belajar mengajar.  Bahan ajar hendaknya 

dirancang dan sesuai dengan kaidah pembelajaran serta dapat 

memfasilitasi kemampuan yang hendak di capai, dalam penelitian ini 

peneliti melakukan pengembangan bahan ajar  berupa LKS untuk 

memfasilitasi kemampuan koneksi matematis. 
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Kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan untuk 

mengaitkan konsep, prinsip atau prosedur yang terdapat didalam 

matematika dengan matematika itu sendiri, dengan bidang ilmu lain, serta 

dengan kehidupan sehari-hari. Matematika merupakan bidang studi yang 

topik-topiknya saling terintegrasi. Jika memiliki kemampuan koneksi 

matematis yang baik siswa mampu melihat suatu interaksi yang luas antar 

topik matematika, sehingga siswa belajar matematika dengan  lebih 

bermakna.
6
 

Untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa, 

hendaknya siswa memiliki sumber belajar yang mampu menuntunnya 

untuk belajar secara efektif. Dalam hal ini peneliti menggunakan LKS 

untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa.  

LKS adalah suatu bahan ajar cetak berupa lembaran-lembaran yang 

disusun secara sistematis berisi materi, ringkasa dan petunjuk pelaksanaan 

pembelajaran bertujuan agar dapat menuntun siswa melakukan kegiatan 

yang aktif mengacu pada kompetensi dasar.
7
 

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari seorang guru 

bidang studi matematika di sekolah MTs Islamiyah, diketahui bahwa siswa 

masih mengagap  matematika adalah pelajaran yang kurang menarik dan 

juga matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dan membosankan. 
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Mesipun Sekolah tersebut menggunakan buku paket dan juga LKS dalam 

proses belajar mengajar, namun LKS tersebut belum mampu 

meningkatkan kemampuan Koneksi Metematis Siswa Karena LKS masih 

bersifat umum. Sehingga, siswa masih terlihat tidak aktif dalam 

pembelajaran, serta menyebabkan rendahnya kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan  pada soal matematika yang diberikan oleh 

guru gejala-gejala lain rendahnya kemampuan koneksi matematis  masalah  

siswa adalah: 

1. Sebagian besar siswa belum bisa mengidentifikasi masalah dalam 

kehidupan sehari-hari dan menuliskanya dalam model matematika. 

2. Sebagian besar siswa belum bisa mengaitkan materi dasar terhadap 

permasalahan matemtika yang diberikan guru. 

3. Sebagian besar siswa belum bisa mengaitkan materi matematika 

dengan bidang ilmu lainya. 

4. Sebaian besar siswa belum bisa menemukan cara atau langkah-

langkah penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan permaslahan 

matematika. 

Selain itu fasilitas dalam pembelajaran merupakan salah satu hal 

yang terpenting dalam pembelajaran. Tersedianya fasilitas dalam 

pembelajaran adalah dengan adanya bahan ajar. Salah satu bahan ajar yang 

bisa dimanfaatkan oleh siswa adalah lembar kerja siswa (LKS). 

Bahan ajar berguna untuk membantu guru dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. Bahan ajar dibuat sesuai kaidah pembelajaran, 
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yaitu sesuai dengan materi, disusun berdasarkan kebutuhan, terdapat bahan 

evaluasi, serta menarik untuk di pelajari siswa.
8
 

Dengan alasan tersebut peneliti ingin mengembangkan Lembar 

Kerja Siswa  (LKS) berbasis Pendekatan Inquiry yang memfasilitasi 

kemampuan koneksi matematis. Pemilihan LKS berbasis pendekatan 

Inquiry merupakan pendekatan mengajar yang meletakkan dasar dan 

mengembangkan cara berfikir ilmiah. Pendekatan ini menepatkan siswa 

lebih banyak belajar sendiri sehingga siswa mendapatkan konsep dari 

pelajaran dan benar-benar mengetahui subjek belajar.
9
 LKS berbasis 

pendekatan Inquiry yang memilik 6 tahapan yaitu orientasi,merumuskan 

masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis 

dan merumuskan kesimpulan. 

Adanya pengembangan LKS berbasis pendekatan Inqiry 

diharapkan dapat membantu siswa mengkonstruksi sendiri 

pengetahuannya dan dapat memfasilitasi kemampuan konksi matematis 

siswa. Berdasarkan apa yang telah di uraikan,  dan melihat gejala yang 

ada, penulis tertarik  melakuakan penelitian pengembangan yang 

berjudul:“Pengembangan Lember Kerja Siswa (LKS) Berbasis 
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Pendekatan Inquiry untuk Memfasilitasi Kemampuan Koneksi 

Matematis Siswa MTs” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang  dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat validitas LKS berbasis pendekatan Inquiry untuk 

memfasilitasi kemampuan  koneksi matematis siswa MTs? 

2. Bagimana tingkat praktikalitas LKS berbasis pendekatan Inquiry untuk 

memfasilitasi kemampuan  koneksi matematis siswa MTs? 

3. Bagimana tingkat efektifitas  LKS berbasis pendekatan Inquiry untuk 

memfasilitasi keammpuan koneksi matemematis siswa MTs? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan tingkat validitas LKS berbasis pendekatan Inquiry  

untuk memefasilitasi kemampuan koneksi matematis siswa MTs. 

2. Mendeskripsikan tingkat praktikalitas LKS berbasis pendekatan 

Inquiry  untuk memefasilitasi kemampuan koneksi matematis siswa 

MTs. 

3. Mendeskripsikan tingkat evektivitas LKS LKS berbasis pendekatan 

Inquiry  untuk memfasilitasi kemampuan koneksi matematis siswa. 

D. Spesifikasi Produk 
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Spesifikasi produk yang diharapkan dari pengembangan LKS 

matematika berbasis inquiry untuk memfasilitasi  kemampuan koneksi 

matematis siswa yaitu: 

1. LKS dengan pendekatan Inquiry disusun dengan indikator kompetensi.  

2. Kata pengantar berisi tentang gambaran LKS yang dikembangkan dan 

penjelasan tentang pendekatan pembelajaran yang di gunakan dalam 

LKS tersebut yaitu pendekatan Inquiry. Adapun LKS ini berbasis 

pendekatan Inquiry yang mana terdapat tahapan-tahapan dalam 

pembelajaran yaitu:  

a. orientasi salah satu kegiatan pada tahap orientasi yaitu menjelaskan 

topik, tujuan, dan hasil belajar yang di harapkan.    

b. merumuskan masalah adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap 

ini adalah guru memberikan topik yang akan di pelajari sedangkan 

rumusan masalah ditentukan oleh siswa. 

c.  merumuskan hipotesis pada tahap ini guru mengajukan berbagai 

pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk merumuskan 

jawaban sementara. 

d. mengumpulkan data pada tahap ini yang harus dilakukan adalah 

guru mengajukan pertanyaan yang dpat mendorong siswa berpikir 

mencari informasi yang dibutuhkan. 

e.  menguji hipotesis   

f. merumuskan kesimpulan. 
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3. LKS ini dikembangkan sesuai keampuan yang di ukur yaitu 

kemampuan koneksi matematis. adapun indikator pada kemampuan 

koneksi matematis yaitu: menghubungkan antar konsep matematika itu 

sendiri, aspek koneksi dengan disiplin ilmu lain, dan koneksi dengan 

kehidupan sehari hari.  

4. Fitur LKS berisi gambaran tentang bagian-bagian didalam LKS yang 

dikembangkan, halaman daftar isi memuat keterangan letak pada 

bagian-bagian dalam LKS, halaman ini memudahkan pembaca untuk 

menemukan materi yang diinginkan. 

5. Materi pembelajaran di sajikan secara logis dan sistematis, sehingga 

siswa dapat mengetahui kapan ia memualai dan kapan mengakhiri 

suatu LKS, dan tidak menimbulkan pertanyaan apa  yang harus 

dilakukan atau dipelajari. 

6. Terdapat halaman depan dan halaman belakang sebagai sampul LKS. 

Bahasa yang di gunakan sesuai  dengan ejaan yang disempurnakan 

(EYD) dan menyesuaika bahasa siswa dalam kehidupan  sehari-hari. 

7. Soal-soal latihan disesuaikan dengan kemapuan koneksi matematis. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan secara teoritis mampu memberikan 

konstribusi terhadap pembelajarn matematika terutama bahan ajar yang 

digunakan, yaitu LKS berbasis pendekatan Inquiry yang dapat 

memefasilitasi kemampuan koneksi matematis siswa.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini  diharapkan 

dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam rangka 

memperbaiki alat pembelajaran matematika serta dapat 

menggunakan berbagai alternatif pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan koneksi matematis  siswa serta 

menambah bahan ajar yang dapat digunakan untuk untuk 

pembelajaran maematika. 

b. Bagi guru 

Hasil pengembangan LKS diharapkan memberikan inovasi 

dalam proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan LKS 

berbasis Pendekatan Inquiry. Serta dapat dimanfaatkan sebagai  

bahan ajar adalam meningkatkan kemampuan koneksi matematis 

siswa. 

c. Bagi siswa 

Melalui LKS matematika berbasis pendekatan Inquiry di 

harapkan dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis 

dalam menyelesaikan persoalan matematika. Serta meningkatkan 

semangat peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

 

d. Bagi peneliti 
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Hasil pengembangan LKS ini diharapkan mampuh 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pembuatan 

LKS berbasis pendekatan Inquiry. Serta menjadi produk yang 

dihasilkan dari tugas akhir bagi peneliti. 

F. Pentingnya Pengembangan  

Pengembangan dilakukan dengan harapan agar diperoleh LKS 

matematika yang valid dan praktis, serta  LKS ini penting dilakukan 

karena melalui produk penelitian ini  dapat menambah ketersediaan 

sumber belajar matematika siswa MTs, serta membantu para guru dalam 

menambah pemahaman kepada siswa mengenai materi yang di berikan.  

Selain itu, diharapkan pengembagan LKS ini dapat membantu 

terciptanya suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Siswa 

menjadi lebih termotivasi dalam belajar dan diperolehnya pemahaman 

yang baik. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika. 

Kemudian LKS ini diharapkan dapat membantu para guru  dalam 

pembelajaran, serta siswa dapat belajar dimana saja dan dapat 

mengepresikan cara-cara belajar yang sesuai dengan kemampuan dan 

minatnya. 

G. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Asumsi Pengembanagan 

a. Belajar degan menggunaan LKS berbasis pendekatan Inquiry 

dapat memebantu siswa untuk memfasilitasi kemampuan 

koneksi matematis siswa. 



13 

 

b. Kegiatan pembelajaran akan lebih efektif, efesien dan lebih 

mudah dipahami denga mengguanakan LKS berbasis 

pendekatan Inquiry. 

c. Pengembangan LKS ini dapat memeberikan bahan ajar yang 

lebih bervariasi, menarik dan meyenangkan.  

2. Keterbatasan pengembangan  

Keterbatasan pengembangan penelitian ini dapat dibatasi pada 

aspek berikut: 

a. Materi pembelajaran yang dikembangakan difoksukan pada 

materi siswa sekolah menengah pertama, materi semester genap. 

b. Adapun keterbatasan lainya adalah yaitu keterbatasan waktu, 

biaya dan tenaga sehingga LKS tidak disebarkan disekolah lain. 

H. Definisi Istilah  

Beberapa definisi istilah yang berkaitan dengan penelitin ini adalah 

sebagi beriku 

1. Penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunaakan 

untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk 

tersebut.
10

 

2. LKS adalah suatu bahan ajar cetak berupa lemberan-lembaran yang 

disusun secara sistematis berisi meteri, ringkasan dan petunjuk 
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pelaksanaan pemebelajaran bertujuaan agar dapat menuntun siswa 

melakukan kegiatan yang aktif mengacu pada kompetensi dasar.
11

 

3. Pendekatan inquiry  merupakan pendekatan mengajar yang berusaha 

meletakan dasar  dan mengembangkan cara berfikir ilmiah.
 12

 

4. LKS berberbasis pendekatan Inquiry  adalah LKS yang meliputi  

langkah-langkah observasi, bertanya, mengajukan dugaan, 

mengumpulkan data dan penyimpulan. 

5. Kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan untuk 

mengaitkan konsep, prinsip atau prosedur yang ada didalam 

matematika baik dengan matematika itu sendiri, mengaitkan 

matematika dengan ilmu atau mata pelajaran lainya, serta  

menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari (Sumarmo, 

2013).
13

 

6. LKS yang valid merupakan bahan ajar yang dibuat dan dihasilkan 

sebagaimana mestinya, komponen-komponen yang dirancang  harus 

sesuai dengan struktur isi pengetahuan yang ingin dicapai (valid sesuai 

isi), dan komponen harus berhubungan satu sama lain secara konsisten 

(valid sesuai konstruk). 
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