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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya pembelajaran merupakan proses komunikasi antara 

guru dan peserta didik. Proses komunikasi yang terjadi tidak selamanya 

berjalan dengan lancar, bahkan proses komunikasi dapat menimbulkan 

salah pengertian ataupun salah konsep. Guru harus mampu memberikan 

suatu alternatif pembelajaran bagi peserta didiknya agar dapat memahami 

konsep - konsep yang telah diajarkan. LKS dapat membantu guru dalam 

memaksimalkan pembelajaran siswa.  

Lembar Kerja Siswa (LKS) merupakan salah satu alternatif 

pembelajaran bagi peserta didik karena LKS membantu peserta didik 

untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui 

kegiatan belajar. Pada kenyataannya LKS yang telah dimiliki oleh peserta 

didik selama ini belum mampu membantu dalam memahami materi, 

karena hanya berisi materi dan soal - soal. Selain itu ditinjau dari segi 

penyajiannyapun kurang menarik. Dengan menggunakan LKS siswa dapat 

belajar lebih mandiri sesuai dengan petunjuk – petunjuk yang ada dan 

diharapkan tidak tergantung lagi pada guru, dengan LKS siswa dapat 

melakukan aktivitas lain yaitu mengamati, melakukan dan menemukan 

sehingga tugas guru adalah sebagai motivator dan pembimbing siswa yang 

mengalami kesulitan agar siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan mandiri.  
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LKS yang dibuat juga disesuaikan dengan pembelajaran yang 

menarik. pembelajaran yang efektif dan menarik  adalah pembelajaran 

yang mampu memberikan kesempatan untuk bangkitnya kreatifitas peserta 

didik, mampu mengembangkan suasana belajar mandiri, dan menarik 

perhatian peserta didik. Peneliti memilih pembelajaran yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pembelajaran inkuiri.   

Menurut Gulo (dalam Trianto, 2011 : 166) model pembelajaran 

inkuiri adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara 

maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki 

secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga peserta didik dapat 

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Dengan 

menggunakan model pembelajaran ini diharapkan dapat menumbuhkan 

minat sekaligus kreatifitas dan motivasi siswa dalam mempelajari 

matematika, sehingga siswa dapat memperoleh manfaat yang maksimal 

baik dari proses maupun hasil belajarnya.  

Selain itu diharapkan juga dapat menimbulkan kemandirian belajar 

bagi peserta didik, karena penggunaan media pembelajaran yang 

berbentuk LKS bukan merupakan hal yang baru lagi. Penggunaan media 

pembelajaran matematika yang berbentuk LKS memungkinkan digunakan 

dalam berbagai keadaan tempat, baik di sekolah maupun di rumah. 

Materi yang dipilih oleh peneliti adalah materi bangun ruang sub 

pokok bahasan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. 

Dipilihnya materi tersebut dengan pertimbangan karena menurut 
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pengalaman peneliti selama ini, dalam mengajar materi tersebut guru 

biasanya langsung memberi tahu siswa , sementara siswa hanya mencatat 

apa disampaikan oleh gurunya. Sejauh ini belum tersedia bahan ajar 

berupa LKS dengan model pembelajaran inkuiri dan berorientasi 

kemandirian belajar.  

Hal tersebut menarik peneliti untuk mencoba mengembangkan 

LKS matematika dengan judul “ Pengembangan LKS berbasis inkuri 

dengan berorientasi kemandirian belajar Materi Bangun Ruang Untuk 

Siswa Kelas VIII SMP“. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan 

yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kevalidan hasil pengembangan LKS berbasis inkuiri 

dengan berorientasi kemandirian belajar materi bangun ruang untuk 

siswa kelas VIII SMP? 

2. Bagaimana respon guru dan siswa terhadap LKS berbasis inkuiri 

dengan berorientasi kemandirian belajar materi bangun ruang untuk 

siswa kelas VIII SMP? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari 

pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kevalidan hasil pengembangan LKS berbasis inkuiri 

dengan berorientasi kemandirian belajar materi bangun ruang untuk 

siswa kelas VIII SMP. 

2. Mengetahui respon guru dan siswa terhadap LKS berbasis inkuiri 

dengan berorientasi kemandirian belajar materi bangun ruang untuk 

siswa kelas VIII SMP. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian pengembangan LKS 

berbasis inkuiri dengan berorientasi kemandirian belajar materi bangun 

ruang untuk siswa kelas VIII SMP ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Siswa 

a. Lembar Kerja Siswa ini dapat digunakan oleh siswa sebagai salah 

satu sumber belajar. 

b. Lembar Kerja siswa ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

dan minat belajar siswa. 

c. Memungkinkan siswa untuk belajar mandiri. 

2. Bagi guru 

Sebagai masukan dalam membuat lembar kerja siswa yang baik 

sehingga dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. 

3. Bagi Sekolah  
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Menambah perangkat pembelajaran berupa LKS berbasis inkuiri 

dengan berorientasi kemandirian belajar materi bangun ruang. 

4. Bagi Peneliti 

Pengembangan LKS ini merupakan pengalaman yang sangat berharga. 
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