
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika adalah studi objek yang bersifat abstrak, sehingga siswa 

membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi untuk memahami konsep-konsep 

dalam matematika. Anak-anak usia Sekolah Dasar (SD) masih belum 

diklasifikasikan dalam tahap berpikir formal karena orientasinya masih terkait 

dengan benda-benda kongkrit. Hal ini bukan berarti bahwa matematika tidak 

mungkin diajarkan di SD bahkan pada hakikatnya matematika perlu diajarkan 

di SD. Mengingat pentingnya matematika di SD sehingga matematika lebih 

mudah dipahami dengan baik. 

Untuk dapat memahamkan siswa dengan konsep-konsep tersebut 

diperlukan proses latihan menyelesaikan masalah matematika secara rutin 

sehingga logika siswa dapat lebih berkembang. Diperlukan juga strategi 

penyampaian materi yang efektif agar siswa dapat lebih mengerti penjelasan 

guru. Selama ini pada umumnya guru lebih banyak menggunakan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) sebagai salah satu sumber belajar siswa. Kegiatan latihan 

soal-soal banyak dilakukan di LKS yang secara umum didesain dengan desain 

kurang menarik.  

LKS yang digunakan di sekolah lebih banyak diproduksi dengan kemasan 

yang kurang menarik dari sisi tampilan, karena dengan kertas buram sehingga 

seringkali tulisan dan gambar kurang jelas. Begitu juga soal-soal latihan yang 

disusun kurang menarik. Dengan kondisi seperti ini LKS menjadi salah satu 
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sumber belajar dan bahan ajar yang perlu ditingkatkan kualitas tampilan 

maupun sisinya, karena sumber  belajar yang menarik dapat menumbuhkan 

minat siswa belajar. Di samping itu penyusunan LKS harus memperhatikan 

karakter siswa SD, sehingga dapat diterima dengan baik oleh siswa.  

Berdasarkan hasil observasi di kelas IV di SD Negeri 1 Kemutug Lor ini 

bahwa pada kelas IV sendiri banyak siswa yang tidak menyukai pelajaran 

matematika. Hal ini dikarenakan bahwa mereka menganggap pelajaran 

matematika ini sulit. Pada pembelajaran siswa terlihat kebingungan. Setiap 

proses pembelajaran kurang mendapat respon dari siswa. Berdasarkan 

wawancara, guru mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran matematika 

guru belum menggunakan alat peraga dan hanya menggunakan bahan ajar 

seperti buku BSE dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti 

bermaksud untuk mengembangkan Lembar Kerja Siswa (LKS) materi 

bilangan bulat di kelas IV dengan berbantuan alat peraga balok garis bilangan. 

Model pembelajaran “Delikan” ini merupakan model pembelajaran yang 

sesuai diterapkan di SD N 1 Kemutug Lor. “Delikan” memiliki tahapan yang 

runtut dan mudah diaplikasikan dalam proses pembelajaran.  

Pengembangan bahan ajar melalui model pembelajaran “Delikan” dengan 

berbantuan alat peraga balok garis bilangan dilakuakan dengan harapan dapat 

menjadikan siswa lebih memahami konsep bilangan bulat dan LKS dapat 

bermanfaat dalam pembelajaran.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penggunaan LKS materi bilangan bulat sebelum 

pengembangan ? 

2. Bagaimana hasil desain pengembangan LKS kelas IV bilangan bulat 

melalui model pembelajaran Delikan dan alat peraga balok garis bilangan? 

3. Bagaimana hasil validasi pakar terhadap pengembangan LKS materi 

bilangan bulat kelas IV melalui model pembelajaran Delikan dan alat 

peraga balok garis bilangan ? 

4. Bagaimana hasil uji terbatas pengembangan LKS materi bilangan bulat 

kelas IV melalui model pembelajaran Delikan dan alat peraga balok garis 

bilangan? 

5. Bagaimana respon guru terhadap LKS materi bilangan bulat kelas IV  

melalui model pembelajaran Delikan dan alat peraga balok garis bilangan? 

6. Bagaimana respon siswa terhadap LKS materi bilangan bulat kelas IV 

melalui model Delikan dan alat peraga balok garis bilangan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui kondisi faktual LKS bilangan bulat sebelum pengembangan. 

2. Mengetahui hasil desain pengembangan LKS materi bilangan bulat kelas 

IV dengan menggunakan model Delikan dan alat peraga balok garis 

bilangan. 

Pengembangan Lembar Kerja Siswa …, Rizki Kartika Rini, FKIP UMP, 2016



 4 

3. Mengetahui hasil validasi pakar terhadap pengembangan LKS bilangan 

bulat kelas IV melalui model pembelajaran Delikan dan alat peraga balok 

garis bilangan. 

4. Mengetahui hasil uji terbatas pengembangan LKS materi bilangan bulat 

kelas IV melalui model pembelajaran Delikan dan alat peraga balok garis 

bilangan. 

5. Bagaimana respon guru terhadap LKS materi bilangan bulat kelas IV 

melalui model pembelajaran Delikan dan alat peraga balok garis bilangan. 

6. Mengetahui respon siswa terhadap LKS materi bilangan bulat kelas IV 

dengan menggunakan model pembelajaran Delikan dan alat peraga balok 

garis bilangan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Sekolah 

LKS dengan menggunakan model pembelajaran Delikan dan alat 

peraga Balok Garis Bilangan  pada materi bilangan bulat dapat menjadi 

acuan dan pertimbangan untuk mengembangkan LKS pada materi 

pembelajaran matematika atau mata pelajaran lainnya. 

2. Bagi Guru 

LKS dengan menggunakan model pembelajaran Delikan dan alat 

peraga Balok Garis Bilangan pada materi bilangan bulat dapat 

dimanfaatkan oleh guru untuk memudahkan dalam pemberian tugas, dan 

meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan. 
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3. Bagi Siswa 

a. LKS dengan menggunakan model pembelajaran Delikan dan alat 

peraga Balok Garis Bilangan  dapat dimanfaatkan sebagai salah satu 

bahan ajar yang dapat memudahkan dan menuntun dalam memahami 

materi tentang bilangan bulat. 

b. Melatih kemandirian siswa dalam belajar. 

4. Bagi Peneliti 

a. Peneliti memperoleh pengetahuan serta pengalaman baru dalam 

menghasilkan LKS dengan menggunakan model Delikan dan alat 

peraga Balok Garis Bilangan pada materi bilangan bulat. 

b. Sebagai  bahan pertimbangan, acuan, perbandingan, ataupun referensi 

bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis. 
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