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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari 

siswa di jenjang pendidikan formal mulai dari tingkat SD sampai pada 

SMA bahkan perguruan tinggi tidak terlepas dari matematika. Sampai saat 

ini pelajaran matematika masih dianggap sebagai pelajaran yang sulit oleh 

siswa. Tidak semua siswa dapat menerima dan mencerna pelajaran 

matematika yang diberikan sekolah dengan baik. Dalam proses 

pembelajaran matematika, aktifitas belajar akan efektif  jika siswa 

berperan aktif, yaitu siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran. 

Siswa tidak hanya duduk mendengarkan ceramah dari guru ataupun 

mencatat yang dituliskan guru dipapan tulis, tetapi siswa berusaha 

mencoba mengerjakan soal sendiri dengan bimbingan dari guru.  

Berdasarkan pengamatan di kelas VIII MTs Muhammadiyah 

Wanayasa, didapat informasi bahwa MTs Muhammadiyah Wanayasa 

merupakan sekolah yang memiliki prestasi belajar matematika yang 

rendah. Salah satu penyebab rendahnya prestasi belajar siswa khususnya 

pelajaran matematika yaitu pada saat belajar mengajar berlangsung 

pembelajaran berpusat pada guru. Guru menerangkan materi pelajaran 

kemudian siswa mendengarkan dan mencatat materi yang dipelajari. Hal 

ini membuat rasa ingin tahu dan ketertarikan siswa terhadap pelajaran 

matematika berkurang. Aktivitas yang dilakukan hanya duduk, 
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mendengar, dan mencatat. Akibatnya, guru selalu menuntun siswa di 

papan tulis untuk menyelesaikan soal. Hal itu menjadikan siswa sangat 

bergantung dengan pekerjaan guru dan tidak mau mengerjakan sendiri. 

Oleh karena itu tidak mengherankan jika siswa cenderung pasif dalam 

proses pembelajaran matematika. 

Dalam proses pembelajaran diperlukan adanya bahan ajar / alat 

bantu pengajaran agar proses belajar mengajar berjalan dengan efektif.  

Bahan ajar yang digunakan dalam penelitian ini berupa Lembar Kerja 

Siswa (LKS). LKS adalah panduan siswa yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah (Trianto, 

2011:222). Dari beberapa LKS yang peneliti lihat sama dengan LKS yang 

digunakan di MTs Muhammadiyah Wanayasa LKS yang digunakan 

berbentuk LKS yang berfungsi sebagai penguatan dan belum mampu 

membantu dalam menemukan konsep. LKS bentuk ini diberikan setelah 

siswa mempelajari topik tertentu. Materi pembelajaran yang dikemas lebih 

mengarah pada pendalaman materi.  

Menutut peneliti LKS tersebut kurang menarik perhatian siswa dan 

kurang menuntun siswa untuk belajar secara mandiri. Misalnya dalam 

LKS sudah diterangkan materi yang akan diajarkan, kemudian diberikan 

contoh yang sudah ada jawabannya, sehingga pada waktu siswa 

mengerjakan tidak menggunakan cara berfikirnya sendiri melainkan 

dengan cara yang sudah ada dalam buku. Sehingga pembelajarannya 

terkesan kaku dan monoton. 
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Maka dari itu peneliti bermaksud untuk mengembangkan LKS 

yang sudah ada dengan menggunakan LKS berbasis metakognitif. LKS 

jenis ini merupakan LKS yang membantu siswa untuk menemukan suatu 

konsep. LKS ini memuat apa yang harus dilakukan oleh siswa, meliputi 

melakukan, mengamati dan menganalisis. Misalnya pada LKS diberikan 

soal kemudian siswa menjawab dengan cara berpikirnya mereka sendiri, 

yaitu dengan memahami masalah (apa yang ditanyakan dan apa yang 

diketahui), menyusun/ merencanakan strategi pemecahan, menggunakan / 

menerapkan strategi dan menilai hasil pekerjaan. Dengan LKS yang 

seperti ini siswa akan lebih mandiri dan mudah memahami materi yang 

diajarkan karena mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan 

dalam mengerjakan soal yang diberikan.  

Selain penggunaan bahan ajar / alat bantu pengajaran proses 

pembelajaran juga membutuhkan adanya strategi yang tepat. Kesalahan 

menggunakan strategi belajar dapat menghambat tercapainya tujuan 

pendidikan yang diinginkan. Salah satu aspek perkembangan yang selalu 

menjadi fokus perhatian adalah perkembangan kognitif siswa. 

Perkembangan kognitif selalu dianggap penting karena sering dikaitkan 

dengan kecerdasan anak. Kemampuan kognitif terus berkembang seiring 

dengan proses pendidikan. Perkembangan lain yang berkaitan dengan 

kognitif adalah bagaimana mengelola atau mengatur kemampuan kogntitf 

tersebut dalam merespon situasi ataupun permasalahan. Tentunya aspek 

kognitif tidak dapat berjalan sendiri secara terpisah tetapi perlu 
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dikendalikan atau diatur sehingga jika siswa akan menggunakan 

kemampuan kognitifnya maka perlu kemampuan untuk menentukan dan 

mengatur aktivitas kognitif apa yang akan digunakan. Siswa harus 

memiliki kesadaran tentang kemampuan berpikirnya sendiri serta mampu 

untuk mengaturnya. Salah satu strategi yang tepat untuk mengatasi 

masalah diatas yaitu dengan menggunakan strategi metakognitif.  

Strategi metakognitif  berhubungan dengan berpikir peserta didik 

tentang berpikir mereka sendiri dan kemampuan menggunakan strategi 

belajar dengan tepat. (Iskandarwasiid, dkk, 2010:13). Dengan strategi 

metakognitif, siswa dibimbing untuk mengetahui cara belajarnya sendiri, 

menemukan permasalahan yang dihadapi selama pembelajaran dan 

didiskusikan bersama untuk memperoleh penyelesaian. Siswa dapat 

diajarkan untuk menilai pemahaman mereka sendiri, memperkirakan 

waktu yang diperlukan untuk mempelajari sesuatu, dan membuat rencana 

efektif dalam memecahkan masalah. Proses pembelajaran yang 

dilaksanakan berhubungan dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor 

dan disertai pembelajaran metakognitif akan memungkinkan peningkatan 

kesadaran siswa terhadap apa yang telah dipelajari.  

Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dikembangkan LKS 

berbasis metakognitif  agar siswa berperan aktif, kreatif serta mandiri 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, diharapkan 

dapat memudahkan guru untuk mengajar dengan strategi / cara yang tepat 
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dan dapat meningkatkan keaktifan dan kemampuan pemecahan masalah, 

khususnya untuk siswa SMP/MTs. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah hasil pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

berbasis metakognitif  pada materi grafik fungsi dan garis lurus untuk 

siswa kelas VIII SMP / MTs ? 

2. Bagaimanakah kevalidan dari pengembangan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) berbasis metakognitif  pada materi grafik fungsi dan garis lurus 

untuk siswa kelas VIII SMP/MTs? 

3. Bagaimanakah respon guru dan siswa terhadap Lembar Kerja Siswa 

(LKS)  berbasis metakognitif pada materi grafik fungsi dan garis lurus 

siswa kelas VIII SMP/MTs? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menghasilkan Lembar Kerja Siswa (LKS) Matematika berbasis 

metakognitif  pada materi grafik fungsi dan garis lurus siswa kelas VIII 

SMP/MTs. 

2. Mengetahui kevalidan Lembar Kerja Siswa (LKS) Matematika berbasis 

metakognitif pada materi grafik fungsi dan garis lurus siswa kelas VIII 

SMP/MTs. 
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3. Mengetahui respon guru dan siswa terhadap Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Matematika berbasis metakognitif pada materi grafik fungsi dan garis 

lurus siswa kelas VIII SMP/MTs. 

D. MANFAAT PENELITIAN  

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang 

diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi siswa, dapat menambah referensi belajar yang menjadi sumber 

alternatif lain dalam belajar mandiri 

2. Bagi guru, dapat menambah wawasan dan memberikan pemikiran 

dalam mengembangkan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

3. Bagi sekolah, dapat memberikan sumbangan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. 

4. Bagi peneliti, dapat meningkatkan wawasan mengenai pengembangan 

Lembar Kerja Siswa (LKS). 
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