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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa peserta didik dituntut 

tidak hanya memiliki kemampuan berpikir tingkat rendah (Law Order 

Thinking Skill) tetapi juga kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order 

Thinking Skill). Hal tersebut sesuai Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-undang Sikdiknas) Pasal 3 

menyatakan bahwa: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan  untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggungjawab”. 

Kemendikbud (2018) menyatakan bahwa kemampuan berpikir tingkat 

tinggi (higher order thinking skill) merupakan kemampuan berpikir yang 

tidak hanya sekedar mengingat (recall), menyatakan kembali (restate), atau 

merujuk tanpa melakukan pengolahan (recite). Namun, tidak semua peserta 

didik dapat memiliki kemampuan higher order thinking skill. Upaya untuk 

melatih peserta didik agar mampu memiliki kemampuan higher order 

thinking skill salah satunya adalah dengan Matematika. Matematika 

merupakan salah satu mata pelajaran pokok di Sekolah Dasar.
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Matematika pada jenjang sekolah dasar dapat menjadi bekal kepada 

peserta didik untuk hidup bermasyarakat dan melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Menurut Susanto (2013: 195) melalui pelajaran 

matematika juga diharapkan dapat ditumbuhkan kemampuan-kemampuan 

yang lebih bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah yang diperkirakan 

akan dihadapi peserta didik di masa depan. Mata pelajaran matematika perlu 

mendapat perhatian khusus, hal ini dikarenakan awal penanaman konsep yang 

dipelajari pada jenjang sekolah dasar yang akan menjadi landasan bagi 

peserta didik ke jenjang selanjutnya. Pada mata pelajaran ini diajarkan secara 

bertahap dimulai dari hal yang sederhana sampai komplek sesuai dengan 

tahap perkembangan peserta didik. Menurut Piaget (Heruman, 2007: 1) siswa 

sekolah dasar memiliki kemampuan dalam proses berpikir untuk 

mengoperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun masih terikat dengan objek 

yang bersifat konkret. Penggunaan bahan ajar sangat dipelukan sebagai salah 

satu sarana penanaman konsep. 

Keberhasilan pembelajaran bukan hanya dari pendidik maupun proses 

pembelajarannya saja, namun dapat dipengaruhi ketersediaan sumber belajar 

bagi peserta didik salah satunya adalah bahan ajar. Bahan ajar yang 

digunakan sangat banyak, salah satunya adalah Lembar Kegiatan Peserta 

Didik (LKPD). LKPD digunakan untuk mempermudah guru dalam proses 

belajar mengajar. LKPD berisi panduan yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran. LKPD bagi peserta didik dapat digunakan untuk 

sumber belajar mandiri tanpa arahan dari guru. Guru hanya sebagai fasilitator 
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dalam proses pembelajaran. Setelah proses pembelajaran selesai, guru 

melakukan penilaian. 

Penilaian dilakukan untuk menentukan pencapaian hasil belajar 

peserta didik. Hasil belajar peserta didik digunakan untuk bahan evaluasi guru 

untuk mengadakan program pengayaan dan remedial. Materi pengayaan 

bersifat tambahan untuk memperluas dan memperdalam wawasan peserta 

didik. Kegiatan pengayaan biasanya dilaksanakan setelah dilakukannya 

penilaian pembelajaran. Peserta didik yang mengikuti pengayaan merupakan 

peserta didik yang sudah melampaui persyaratan minimal. Sedangkan peserta 

didik yang belum melampaui persyaratan minimal akan mengikuti program 

remedial. Program pengayaan sangat diperlukan untuk memambah wawasan 

peserta didik yang sebelumnya tidak didapatkan dalam proses pembelajaran. 

Namun, pada pelaksanaan pembelajaran biasanya program pengayaan jarang 

dilakukan. Berdasarkan fakta yang saya temukan di SD Negeri Sokaraja Lor, 

kegiatan pengayaan yang dilaksanakan hanya mengerjakan soal-soal 

pengayaan saja. 

 LKPD yang digunakan oleh guru di SD Negeri Sokaraja Lor hanya 

berupa soal-soal, tidak mencantumkan dengan jelas kemampuan yang 

dikembangkan dan tidak terdapat langkah-langkah yang terstruktur dalam 

menemukan konsep dasar. Selain itu, guru belum pernah mengembangkan 

LKPD, khususnya LKPD berbasis higher order thinking skill (HOTS). HOTS 

sangat jarang diterapkan di sekolah dasar, karena biasanya peserta didik 

merasa kesulitan saat mengerjakan soal HOTS. Berdasarkan hasil wawancara 
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dengan guru kelas IV SD Negeri Sokaraja Lor, menyatakan bahwa bahan ajar 

yang sering digunakan yaitu buku paket dan LKPD. Guru terbiasa 

menggunakan buku paket yang sudah disediakan walaupun masih terdapat 

materi yang kurang. LKPD hanya dibeli dari penerbit. Latihan soal biasanya 

diambil dari buku paket sebagai LKPD dalam pembelajaran. 

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan, permasalahan 

tersebut perlu diperbaiki dengan strategi yang tepat, yaitu dengan membantu 

peserta didik untuk melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher 

order thinking skill (HOTS) bisa diterapkan pada program pengayaan. Latar 

belakang di atas melandasi untuk melakukan sebuah penelitian 

pengembangan, khususnya dilakukannya pengembangan terhadap LKPD 

khusus yang akan digunakan pada pengayaan. Pengembangan LKPD perlu 

dilakukan supaya peserta didik dapat menambah wawasan dan memperdalam 

materi Statistika (Pengolahan Data) dengan mengikuti program pengayaan 

berupa soal-soal berbasis HOTS. Peneliti berencana untuk mengembangkan 

LKPD Matematika pada Pengayaan materi Statistika berbasis Higher Order 

Thinking Skill di kelas IV Sekolah Dasar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian, yaitu : 

1. Bagimana pengembangan LKPD matematika pada pengayaan materi 

statistika menggunakan HOTS di kelas IV sekolah dasar? 
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2. Bagaimana validasi pakar terhadap kelayakan LKPD matematika pada 

pengayaan materi statistika menggunakan HOTS di kelas IV sekolah 

dasar? 

3. Bagaimana respon peserta didik terhadap pengembangan LKPD 

matematika pada pengayaan materi statistika menggunakan HOTS di 

kelas IV sekolah dasar? 

4. Bagaimana respon guru terhadap pengembangan LKPD matematika 

pada pengayaan materi statistika menggunakan HOTS di kelas IV 

sekolah dasar? 

5. Bagaimana penerapan pengembangan LKPD matematika pada 

pengayaan materi statistika menggunakan HOTS di kelas IV sekolah 

dasar? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, tujuan 

penelitian dan pengembangan ini, yaitu : 

1. Mengetahui pengembangan LKPD matematika pada pengayaan materi 

statistika menggunakan HOTS di kelas IV sekolah dasar. 

2. Mengetahui validasi pakar terhadap kelayakan LKPD matematika pada 

pengayaan materi statistika menggunakan HOTS di kelas IV sekolah 

dasar. 
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3. Mengetahui respon peserta didik terhadap pengembangan LKPD 

matematika pada pengayaan materi statistika menggunakan HOTS di 

kelas IV sekolah dasar. 

4. Mengetahui respon guru terhadap pengembangan LKPD matematika 

pada pengayaan materi statistika menggunakan HOTS di kelas IV 

sekolah dasar. 

5. Mengetahui penerapan pengembangan LKPD matematika pada 

pengayaan materi statistika menggunakan HOTS di kelas IV sekolah 

dasar. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan tersebut maka terdapat dua manfaat yang 

diharapkan oleh peneliti : 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

b. Pengembangan LKPD yang bermanfaat untuk membantu peserta 

didik dalam belajar. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peserta didik 

Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh 

pengetahuan yang lebih dari kegiatan pengayaan. 
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b. Bagi guru 

Membantu guru untuk memudahkan dalam proses pembelajaran 

dan mendukung peserta didik untuk memperoleh pengetahuan 

yang lebih. 

c. Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk 

memaksimalkan peran peserta didik dan kinerja guru dalam 

pembelajaran. Menyusun program pembelajaran menggunakan 

metode, model, strategi, dan media yang sesuai dengan materi. 

d. Peneliti 

Menambah pengetahuan, wawasan, mengenai pengembangan 

LKPD dengan menggunakan setting Lesson Study dalam kegiatan 

pembelajaran. 
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