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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang sangat 

penting bagi kehidupan manusia. Secara formal matematika diajarkan sejak 

sekolah dasar hingga perguruan tinggi, hal ini karena matematika memang 

mata pelajaran yang harus dikuasai siswa karena memiliki manfaat yang 

besar dalam kehidupan terutama dalam meningkatkan pola pikir manusia. 

Pembelajaran disekolah mengacu pada kurikulum yang berlaku dengan tujuan 

pembelajarannya yang telah ditetapkan dan diharapkan tercapai oleh semua 

siswa termasuk dalam pembelajaran matematika. Kompetensi yang harus 

dicapai oleh siswa dalam pembelajaran matematika tingkat Sekolah 

Menengah Pertama berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006, tujuan 

pembelajaran matematika disekolah agar siswa memiliki kemampuan sebagai 

berikut:
1
 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, 

akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 
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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. 

 

Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006, jelas bahwa salah satu 

tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran adalah kemampuan 

mengkomunikasikan ide atau gagasan. Ragam representasi yang sering 

digunakan dalam mengkomunikasikan ide atau gagasan matematis antara 

lain: diagram, gambar, atau sajian benda konkrit, tabel chart, pernyataan 

matematika, teks tertulis, ataupun kombinasi dari semuanya.
2
 Representasi 

sangat berperan dalam upaya mengembangkan dan mengoptimalkan 

kemampuan matematika siswa.
3
 Representasi dalam pembelajaran 

matematika terdiri dari representasi visual, representasi simbolik (ekspresi 

matematik), dan representasi verbal (teks tertulis).  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu guru 

matematika di SMP Negeri 8 Pekanbaru dihasilkan sebagai berikut:  

1. Guru menggunakan bahan ajar sesuai kurikulum disekolah yaitu 

Kurikulum 2013, dimana lebih banyak menggunakan buku paket 

dalam pembelajaran;  

2. Buku paket dalam pembelajaran masih dianggap belum bisa 

meningkatkan kemampuan representasi matematis siswa, hal ini 

mengakibatkan guru berinisiatif menggunakan bahan ajar lain 

seperti LKS hanya saja LKS yang digunakan masih bersifat umum 

belum memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa;  
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3. Apabila guru memberikan sebuah gambar, cerita atau masalah, 

sedikit sekali siswa yang dapat merepresentasikan terhadap suatu 

gambar, cerita atau masalah tersebut.  

 

Selain wawancara peneliti juga melakukan studi pendahuluan yaitu 

dengan cara memberikan beberapa soal esai untuk mengukur kemampuan 

representasi matematis siswa, diperoleh data kemampuan representasi 

matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 8 Pekanbaru masih berada dikategori 

rendah, sehingga masih perlu ditingkatkan lagi agar nantinya kemampuan 

representasi matematis siswa berada pada kategori sedang atau bahkan berada 

pada kategori tinggi. Berikut Gambar I.1 hasil pengerjaan dari salah satu 

siswa : 

 

Gambar I.1 Jawaban Siswa Tes Kemampuan Representasi 

Pada gambar dapat dilihat bahwa siswa belum mampu membuat 

gambar dan membuat persamaan matematis menggunakan konsep teorema 

Pythagoras dengan baik. Maka dari itu mengingat pentingnya kemampuan 

representasi matematis dalam pembelajaran, guru hendaknya melakukan usaha 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengembangkan bahan 

ajar yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan siswa. Pengembangan 

bahan ajar penting dilakukan guru agar pembelajaran lebih efektif, efisien, 
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serta sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.
4
 Salah satu bentuk bahan 

ajar yang dapat dikembangkan adalah LKS. LKS yang akan peneliti 

kembangkan ini memiliki spesifikasi produk yang berbeda dengan LKS 

lainnya. LKS ini khusus dikembangkan dengan menggunakan model 

generative learning yang diharapkan dapat memfasilitasi kemampuan 

representasi matematis siswa. 

Model generative learning merupakan salah satu model pembelajaran 

yang mengacu pada konsep konstruktivisme. Pembelajaran generative ini 

menuntut siswa untuk aktif dalam mengontruksi pengetahuannya. Selain itu, 

siswa juga diberi kebebasan untuk menungkapkan ide atau gagasan dan alasan 

terhadap permasalahan yang diberikan sehingga akan lebih memahami 

pengetahuan yang dibentuknya sendiri dan proses pembelajaran yang 

dilakukan akan lebih optimal.
5
  

Pembelajaran dengan menggunakan model generative learning 

merupakan salah satu model pembelajaran yang efektif untuk memfasilitasi 

kemampuan representasi matematis siswa. Hal tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian dari Nurwinda Apriyani yang menyatakan bahwa siswa yang 

selama ini dibiarkan pada kondisi belajar pasif bisa diberikan pembelajaran 
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melalui model pembelajaran generatif untuk mengembangkan kemampuan 

representasi matematis siswa.
6
  

Berdasarkan informasi yang didapat dari salah satu guru mata pelajaran 

matematika di SMP Negeri 8 Pekanbaru, bahwa siswa mengalami kesulitan 

saat mempelajari materi bangun ruang sisi datar. Hal ini, dibenarkan oleh 

guru tersebut berdasarkan pengamatannya dalam pembelajaran, serta hasil 

dari siswa mengerjakan soal. Maka dari itu, peneliti tertarik mengembangkan 

LKS Matematika yang berfokus pada materi Bangun Ruang Sisi Datar. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian pengembangan yang berjudul “Pengembangan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis Model Generative Learning untuk 

Memfasilitasi Kemampuan Representasi Matematis Siswa SMP Negeri 8 

Pekanbaru”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka 

dikembangkan LKS berbasis model generative learning untuk memfasilitasi 

kemampuan representasi matematis siswa SMP. Oleh karena itu, masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat validitas LKS berbasis model generative learning 

untuk memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa SMP? 

2. Bagaimana tingkat praktikalitas LKS berbasis model generative 
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learning untuk memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa 

SMP? 

3. Bagaimana tingkat efektifitas LKS berbasis model generative learning 

untuk memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa SMP? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat validitas LKS berbasis model generative 

learning untuk memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa 

SMP. 

2. Untuk mengetahui tingkat praktikalitas LKS berbasis model generative 

learning untuk memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa 

SMP. 

3. Untuk mengetahui tingkat efektifitas LKS berbasis model generative 

learning untuk memfasilitasi kemampuan representasi matematis siswa 

SMP. 

 

D. Spesifikasi Produk  

Spesifikasi produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bahan ajar LKS berbasis model generative  learning untuk siswa 

kelas VIII SMP yang valid dan praktis. 
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2. LKS berbasis model generative learning didesain berdasarkan silabus 

mata pelajaran matematika matematika Kurikulum 2013 kelas VIII 

SMP tentang Bangun Ruang Sisi Datar. 

3. LKS berbasis model generative learning disajikan untuk memfasilitasi 

kemampuan representasi matematika siswa SMP. 

4. LKS yang dikembangkan menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

ejaan yang disempurnakan (EYD). 

5. LKS yang dikembangkan dirancang menarik dan mudah dipahami 

oleh siswa. 

6. LKS yang dikembangkan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan 

LKS. 

7. LKS yang dikembangkan dijadikan sebagai bahan latihan bagi siswa. 

 

E. Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan ini dilakukan dengan harapan agar diperoleh LKS yang 

valid, praktis, dan efektif serta dapat memfasilitasi kemampuan representasi 

matematis siswa SMP. Bahan ajar berupa pengembangan LKS berbasis model 

generative learning ini dapat menambah ketersedian sumber belajar 

matematika SMP Negeri 8 Pekanbaru serta membantu guru dalam 

memberikan pemahaman kepada siswa. LKS yang dikembangkan disajikan 

dengan baik dan menarik, dengan harapan siswa yang pasif bisa tertarik dan 

aktif dalam belajar. 
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F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Agar hasil pengembangan lebih optimal dan terarah, maka ada asumsi 

dan keterbatasan dalam pengembangan sebagai berikut : 

1. Asumsi Pengembangan 

a. Pembelajaran dengan LKS berbasis model generative learning 

diharapkan dapat memfasilitasi kemampuan representasi matematis 

khususnya pada materi bangun ruang sisi datar. 

b. Pembelajaran dengan LKS yang dikembangkan dapat menjadi sumber  

belajar bagi siswa kelas VIII SMP semester genap. 

c. Pengembangan LKS ini memberikan bahan ajar yang lebih bervariasi, 

lebih menarik dan mudah dipahami siswa. 

2. Keterbatasan Pengembangan 

Peneliti memiliki keterbatasan pengembangan yakni : 

a. Pengembangan dilakukan hanya berupa LKS berbasis model generative 

learning 

b. Pengembangan LKS dilakukan untuk memfasilitasi satu kemampuan 

matematis saja yaitu kemampuan representasi matematis siswa SMPN 8 

Pekanbaru. 

c. LKS yang dikembangkan berdasarkan langkah-langkah model 

generative learning 

d. Materi yang terdapat pada LKS adalah materi Bangun Ruang Sisi Datar 

kelas VIII SMP semester genap. 
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G. Definisi Istilah 

Supaya tidak terjadi penafsiran yang berbeda, maka dalam memahami 

judul penelitian ini, perlu adanya penjelasan istilah-istilah sebagai berikut: 

1. Tipe pembelajaran generative learning adalah penyampaian materi yang 

menekankan pengintregrasian aktif materi baru, sehingga siswa dapat 

mengucapkan dengan kata-kata sendiri apa yang telah mereka dengar. Jadi 

tipe generative learning memadukan skema yang ada dalam pemikiran 

atau di otak siswa dengan pengetahuan baru yang diajarkan kepadanya, 

sehingga muncul konsep baru sebagai hasil pembelajaran.
7
 

2. Kemampuan representasi matematis merupakan kemampuan siswa 

mengkomunikasikan ide/gagasan matematika yang dipelajari dengan cara 

tertentu. Ragam representasi yang sering digunakan dalam 

mengkomunikasikan ide-ide matematis antara lain: diagram (gambar) atau 

sajian benda konkrit, tabel chart, pernyataan matematika, teks tertulis, 

ataupun kombinasi dari semuanya.
8
 

3. Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan suatu bahan ajar cetak berupa 

lembaran-lembaran 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.
9
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