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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses suatu budaya untuk meningkatkan  

harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan 

selalu berkembang dan selalu dihadapkan pada perubahan zaman. Untuk itu 

pendidikan di masyarakat didesain mengikuti irama perubahan dan kebutuhan 

masyarakat. 

Pendidikan erat kaitannya dengan belajar dan pembelajaran. Ini terlihat 

dengan adanya suatu proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dimaksud 

berupa melakukan kegiatan yang aktif  untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Salah satu Firman Allah Swt. yang berkaitan tentang belajar terdapat dalam 

Surat Al-‘Alaq ayat 1-5 sebagai berikut: 

ْنَساَن ِمْن َعلٍَق )1اْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذي َخلََق ) ( 4بِاْلقَلَِم )( الَِّذي َعلََّم 3( اْقَرأْ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم )2( َخلََق اْْلِ

ْنَساَن َما لَْم يَْعلَْم )  (5َعلََّم اْْلِ

 Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan  manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 

Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan 

manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al-‘Alaq: 1-5)
1
 

 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia tanpa belajar, niscaya tidak 

akan dapat mengetahui segala sesuatu yang ia butuhkan untuk kelangsungan 

hidupnya di dunia dan akhirat. Belajar, perkembangan, dan pendidikan 
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merupakan hal yang menarik dipelajari. Ketiga gejala tersebut terkait dalam 

pembelajaran
2
. Pengetahuan manusia akan berkembang jika diperoleh melalui 

proses belajar, yakni dengan membaca dalam arti luas, yaitu tidak hanya 

membaca tulisan melainkan membaca segala yang tersirat di dalam ciptaan 

Allah.  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib pada jenjang 

sekolah dasar dan jenjang sekolah menengah. Seperti termuat dalam Badan 

Satuan Nasional Pendidikan (BSNP), yaitu mata pelajaran matematika perlu 

diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali siswa 

dengan kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama.
3
 Pada Kurikulum KTSP (2006) yang disempurnakan 

pada Kurikulum 2013, mencantumkan tujuan pembelajaran matematika 

sebagai berikut:  

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara 

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 dan 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, digram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan yaitu memiliki rasa ingin tau, perhatian, dan minat 
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dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri 

dalam pemecahan masalah. 
4
 

 

Meskipun matematika mata pelajaran wajib dan sangat penting dalam 

kehidupan, namun pada kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 

matematika dikenal sebagai mata pelajaran yang masih belum digemari oleh 

siswa. Dilihat dari isi tujuan pembelajaran matematika tersebut, jelaslah bahwa 

salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa menggunakan 

pemecahan masalah dalam kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

Pemecahan masalah merupakan satu strategi kognitif yang diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari termasuk para siswa dalam kegiatan pembelajaran.
5
   

 Kemudian, berdasarkan hasil penelitian yang mengaitkan dengan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang dilakukan oleh Siti 

Mawaddah dan Hana Anish yang dilakukan di SMP Negri 13 Banjarmasin, 

didapati hanya sebagian kecil siswa kelas VII yang dapat membuat rencana  

pemecahan masalah dalam menjawab soal dan menyelesaikan masalah dengan  

memuat prosedur matematika. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk 

menciptakan suasana belajar yang kondusif agar siswa mengalami 

pembelajaran bermakna dalam menyelesaikan permasalah matematika.
6
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Sejalan dengan hal itu, dari pengamatan dan wawancara penulis pada 

tanggal 30 April 2016 dengan  guru mata pelajaran matematika di SMPIT Az-

Zuhra Islamic School Pekanbaru, diketahui bahwa siswa di SMPIT Az-Zuhra 

Islamic School Pekanbaru masih menganggap bahwa matematika adalah mata 

pelajaran yang kurang menarik perhatian siswa dan  masih sangat sulit 

menimbulkan suasana bahwa matematika itu pelajaran yang menyenangkan. 

Sehingga, siswa masih terlihat belum aktif dalam pembelajaran, serta 

menyebabkan rendahnya kemampuan atau keinginan siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan pada soal matematika yang diberikan guru. 

Kemudian,  sebagian siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan persoalan 

matematika karena berbeda dengan soal yang disajikan. Siswa sulit untuk 

membentuk persoalan matematika yang kompleks ke bentuk yang lebih 

sederhana, dari mengetahui unsur-unsur memahami masalah, membuat 

perencanaan soal, melaksanakan penyelesaian dan menarik kesimpulan dari 

soal yang diberikan. Pada pembagian soal-soal yang guru berikan, yaitu  25% 

mudah, 50% sedang dan  25% sulit. Dalam pembelajaran, rata-rata siswa  

hanya mampu menyelesaikan permasalahan soal pada tingkat kesukaran mudah 

dan sedang, dan sangat sedikit siswa  yang dapat menyelesaikan soal  pada 

tingkatan  yang sulit. 

Selama ini, pihak guru telah berusaha untuk memfasilitasi pembelajaran 

matematika siswa, seperti penggunaan bahan ajar, salah satunya adalah LKS. 

Namun, LKS yang digunakan oleh guru masih menggunakan LKS dari 

penerbit yang  materi-materinya belum sesuai dengan kurikulum yang 
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digunakan sekolah dan belum tersedianya contoh-contoh pengantar materi 

yang konstektual. 

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis menyampaikan gagasan 

untuk mengembangkan penggunaan LKS matematika berbasis pendekatan 

problem posing untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa. Metode pendekatan problem posing adalah metode yang 

menekankan siswa untuk mengajukan kembali pertanyaan yang telah diberikan 

guru dan dengan soal tersebut siswa akan memperoleh atau merumuskan ulang 

soal menjadi pertanyaan-pertanyaan sederhana yang mengacu pada 

penyelesaian soal tersebut dan dapat dikuasai siswa.
7
 Bentuk soal-soal tersebut 

dapat berupa gambar, cerita, atau informasi lain yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. Dalam hal ini pendekatan problem posing merupakan salah satu 

pendekatan yang menuntut adanya kesempatan kepada siswa agar lebih aktif 

dalam proses pembelajaran. 

Pemilihan dan penerapan pendekatan problem posing ini akan 

mempengaruhi cara belajar siswa yang semula cenderung  pasif ke arah yang 

lebih aktif. Ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis pada siswa karena dalam penerapan pendekatan problem 

posing, soal yang telah guru sajikan akan   menimbulkan pemahaman baru 

dalam menyelesaikan pemecahan masalah dan memantapkan kemampuan 

belajar siswa.
8
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Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Penulis ingin melakukan 

penelitian  pengembangan yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) Matematika Berbasis Pendekatan Problem Posing untuk 

Memfasilitasi Kemampuan Pemecahan Masalah  Matematis Siswa SMP. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat validitas LKS matematika berbasis pendekatan Problem 

Posing untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah? 

2. Bagaimana tingkat praktikalitas  LKS  berbasis pendekatan Problem Posing 

dalam memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah? 

3. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah 

menggunakan  LKS matematika berbasis pendekatan Problem Posing? 

4. Bagaimana pengembangan LKS matematika berbasis pendekatan Problem 

Posing yang efektif untuk memfasilitasi pemecahan masalah matematis 

siswa? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

secara umum adalah untuk menghasilkan produk berupa LKS Berbasis 

Pendekatan Problem posing  pada materi. Secara khusus tujuan penelitian 

pengembangan ini adalah: 

1. Untuk mengukur tingkat validitas LKS yang dikembangkan. 

2. Untuk mengukur tingkat praktikalitas LKS yang dikembangkan. 
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3. Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis siswa setelah 

menggunakan LKS yang dikembangkan. 

4. Untuk mengetahui pengembangan LKS matematika berbasis pendekatan 

Problem Posing  yang efektif untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa. 

D. Spesifikasi Produk 

Spesifikasi  produk  yang  dihasilkan  dalam  penelitian  pengembangan  

ini adalah  LKS  matematika  berbasis  pendekatan problem posing  pada  

materi  segi empat.  LKS  matematika  berbasis pendekatan problem posing  ini  

disajikan untuk memfasilitasi pemecahan masalah matematis siswa SMPIT 

AZ-Zuhra Islamic School Pekanbaru.  LKS  matematika  berbasis  problem 

posing    ini  memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. LKS  disusun  sesuai  dengan  kurikulum  KTSP  2006  dan  mempunyai  

     penampilan yang menarik serta mudah dipahami.  

2.  LKS  disusun  sesuai  dengan  standar  kompetensi,  kompetensi  dasar,  dan  

indikator pembelajaran.  

3.  LKS  diawali  dengan  suatu  masalah  yang  sesuai  dengan  materi  

pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan nyata.  

4. Pada setiap  masalah  terdapat kotak  penyelesaian masalah yang 

diselesaikan oleh  siswa  sehingga  melatih  kemandirian. 

5. LKS  memuat contoh soal yang  terstruktur  yang  mengarahkan  siswa    

menemukan  indikator   dari  pemecahan masalah matematis.  
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6.  LKS memuat soal-soal tantangan untuk mengasah kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa. 

7. LKS memuat contoh soal yang mencangkup kehidupan sehari-hari siswa. 

8. LKS memiliki perpaduan warna yang menarik dan gambar yang  berwarna 

dan jelas. 

E.  Manfaat Penelitian 

1.  Untuk Peneliti 

Hasil Pengembangan LKS ini diharapkan mampu meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan dalam pembuatan bahan ajar LKS berbasis 

pendekatan Problem Posing. 

2. Untuk Guru 

Hasil pengembangan LKS ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan ajar dalam merangsang siswa untuk berfikir mandiri berdasarkan 

pengalaman belajar yang dimilikinya dan mampu membantu guru dalam 

mewujudkan pembelajaran matematika yang berpusat pada kegiatan siswa 

pada materi. 

3. Untuk Siswa 

Hasil pengembangan LKS ini diharapkan mampu memfasilitasi siswa 

dalam belajar, memperkaya pengalaman, memfasilitasi kemampuan 

pemecahan masalah matematis dan dapat memotivasi siswa dalam 

mempelajari matematika. 
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F.  Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan ini penting dilakukan dengan harapan diperolehnya 

bahan ajar berupa LKS berbasis Pendekatan Problem Posing yang valid, 

praktis dan efektif  untuk memfasilitasi pemecahan masalah matematis siswa. 

LKS ini menuntut siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya melalui 

proses berpikir sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat 

dalam LKS berdasarkan kompetensi dasar yang ingin dicapai. 

Selain itu, diharapkan pengembangan 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 bisa mengekspresikan cara-cara belajar yang sesuai 

dengan kemampuan dan minatnya. 

G. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Peneliti berasumsi bahwa untuk memfasilitasi pemecahan masalah 

matematis siswa dalam proses pembelajaran matematika dapat menggunakan 

LKS berbasis Pendekatan Problem Posing. LKS dikembangkan dan disusun- 

secara sistematis untuk menciptakan suasana yang memungkinkan siswa 

belajar dan dapat memfasilitasi pemecahan masalah matematis siswa.  

Pengembangan ini masih terbatas pada pengembangan bahan ajar 

berbasis Pendekatan Problem Posing,  yaitu LKS yang berisi materi, kegiatan 

belajar, contoh-contoh soal  dan soal-soal latihan. Materi pembelajaran yang 
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dikembangkan difokuskan pada materi siswa sekolah menengah pertama 

kelas VII semester genap. Pengembangan LKS ini mengacu dan 

menggunakan beberapa teori dan hasil kajian dari para ahli sebelumnya yang 

diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. 

 

H. Definisi Operasional 

Beberapa definisi istilah yang berkaitan dengan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian dan pengembangan merupakan penelitian yang bersifat analisis 

kebutuhan untuk merancang dan menghasilkan produk atau prosedur 

tertentu serta menguji keefektifan produk agar dapat berfungsi bagi 

masyarakat luas. 

2. LKS adalah lembaran-lembaran berisi materi serta kegiatan yang akan diisi 

oleh siswa sebagai bahan ajar untuk memfasilitasi dalam menjawab soal-

soal tentang mata pelajaran dan menunjang prestasi belajar siswa. 

3. Problem Posing merupakan pendekatan pembelajaran yang bertujuan agar 

siswa dapat lebih aktif dalam pembelajaran serta membuat siswa lebih 

percaya diri dalam menyelesaikan pemecahan masalah dalam persoalan 

matematika. 

4. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah bentuk interpretasi 

pemikiran  dari ide matematika yang dibuat siswa  sebagai model dari suatu 

situasi masalah yang digunakan untuk menemukan solusi dari suatu 

masalah yang dihadapi. 
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5. 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). 

6. LKS dikatakan praktis apabila guru dan peserta didik dapat menggunakan 

produk untuk melaksanakan pembelajaran tanpa kesulitan baik dari segi 

penyajian materi maupun penggunaan materi pembelajaran. 


