
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan era globalisasi memang banyak mengejutkan diantara aspek 

kehidupan manusia, baik kehidupan politik, ekonomi, budaya maupun pendidikan. 

Pendidikan merupakan hal yang penting karena akan menghasilkan penegetahuan, 

dan menjadikan pengalaman, sehingga akan terwujud dalam diri seseorang bekal 

atau modal untuk menjalani kehidupan sehingga dengan adanya pendidikan maka 

akan terjadi suatu interaksi belajar antar guru dan siswa yang memerlukan proses 

pengajaran yang mampu membuat perubahan secara sistematis dan terarah 

(Utami, 2020). Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. Ar-ra’ad (13:11): 

ُُۗىُنَهُُِهنُهعَقِّبَاُتُِهْنُبَيِْنُيَدَيِْهَُوِهْنَُخْلِفِهُيَْحفَظُُُلَهُُ َُالَُيُغَيُِّرَُهاُأَْهِرَُّللاه َُّللاه واَهاُيُغَيِّرُُُُبِقَْىٍمَُحتهىإِنه

ُُنِقَْىهٍنُُسىًءافاَلََُهَردهلَهَُُُۚوَهاُلَُهْنُِهْنُدُونِِهُهَُِوإذَاُأَُْنفُِسِهْنُُۗبِأَُ ُ(11:11)ُْنَُوالٍَُرادَّللَاه  

Terjemahnya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia. 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pendidikan peranannya sangat penting 

dalam mewujudkan perubahan seseorang. Sebagaimana yang terlihat dalam 

potongan surah At- Thaha ayat 114:  

ّبُِِزدْنِىُِعْلنًُ (111)اَُوُقُلُره  

Terjemahnya: Dan katakanlah “ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu 

pengetahuan.  

Dari ayat tersebut, memperjelas bahwa pendidikan sangatlah penting 

peranannya bagi setiap individu. Terkait dengan pendidikan prosesnya tidak lepas 



 

 

dari budaya. Salah satu proses pendidikan adalah melalui pembelajaran 

matematika. 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi moderen saat ini, karena matematika memiliki peran penting yang 

menjadi sarana dalam pemecahan masalah kehidupan. Pentingnya matematika 

dalam pembelajaran mulai dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinnggi 

yang berfungsi dalam mengembangkan daya nalar kemampuan berpikir  

(Suandito, 2017). Guru merupakan ujung tombak dalam  mengemas pembelajaran 

matematika, sangat diperlukan. Salah satu diantaranya adalah dengan pemafataan 

sumber belajar (Riduwan, 2011).  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di kelas VII 

di MTs. Asy-Syafi’iyah bertempat di  Jalan Pasar Baruga, sebagian besar siswa 

menganggap pembelajaran matematika kurang menyenangkan dan sulit dipahami. 

Hal tersebut diakibatkan karena model belajar yang digunakan kurang tepat 

dengan kondisi siswa saat ini. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan 

didalam kelas saat pembelajaran matematika siswa lebih suka jika pembelajaran 

yang konstektual karena mereka lebih cepat memahami materi dan lebih tertarik 

dan antusias dalam belajar. Peneliti juga melakukan observasi terhadap siswa 

dengan cara belajar siswa. Berdasarkan hasil observasi pembelajaran matematika, 

sebagian besar guru masih menggunakan metode pembelajaran seperti ceramah, 

dan tanya jawab. Hal ini berarti pembelajaran berpusat pada guru sebagai pemberi 

informasi. Sehingga, bahan ajar yang ada kurang dapat digunakan secara 

maksimal.  



 

 

Sumber belajar merupakan sumber dari bahan-bahan untuk pembuatan 

bahan ajar  (Andi, 2011). Bahan ajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran 

beraneka ragam, salah satu diantaranya LKS yang mampu memfasilitasi dalam 

proses belajar siswa. Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah lembaran yang berisi 

tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. LKS biasanya berupa petunjuk, langkah 

untuk menyelesaikan suatu tugas, suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar 

kegiatan harus jelas kompetensi dasar yang akan dicapainya. Lembar Kerja Siswa 

adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyelidikan 

dan pemecahan masalah  (Sari, 2017). Pengembangan LKS ini akan dikaitkan 

atau diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal. 

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai 

strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal 

dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam 

bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat “local 

wisdom” atau pengetahuan setempat “local knowledge” atau kecerdasan setempat 

“local genious” (Fajarini, 2014). Pengembangan LKS yang diintegrasikan dengan 

nilai-nilai kearifan lokal ini diharapkan peneliti dapat meminimalisir persepsi 

siswa yang menganggap matematika itu sulit menjadi matematika yang 

menyenangkan, yang dapat membantu siswa dapat meningkatkan kompetensi 

siswa dalam belajar matematika, serta menghidupkan suasana kelas pada saat 

belajar matematika. Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan LKS yang 

akan dikembangkan oleh peneliti yaitu pengembangan LKS yang dapat mengubah 

metode belajar siswa menjadi metode belajar bermain sambil belajar pada 



 

 

bilangan bulat, dimana permainanya dikaitkan dengan permainan tradisional yaitu 

permainan kengkeng dan ular naga. 

Materi yang digunakan dalam pengembangan LKS dalam penelitian ini 

adalah materi bilangan bulat. Yang melatarbelakangi pemilhan materi tersebut 

dikarenakan materi tersebut dipelajari siswa kelas VII SMP.Dimana pada jenjang 

ini siswa baru mempelajari lebih lanjut matematika pada tingkat SD sesuai dengan 

objek penelitian yaitu siswa yang baru memasuki jenjang sekolah menengah 

pertama. Disamping itu, masih rendahnya kemampuan dasar operasi bilangan 

bulat dan pecahan siswa juga menjadi kendala utama dalam menyelesaikan 

masalah matematika siswa (Patih, dkk. 2020).  

Hasil analisis terhadap siswa diperoleh bahwa di MTs Asy-syafi’iyah 

Kendari bahan ajar yang digunakan tidak memuat konteks budaya lokal. Selain 

itu, guru masih menggunakan buku paket KTSP di kombinasikan dengan buku 

paket kurikulum K13 sebagai bahan ajar utama, dan guru sebagai pusat informasi 

dalam pembelajaran. Kemudian informasi yang juga di peroleh saat melakukan 

observasi yaitu, materi operasi hitung bilangan bulat belum dikaitkan dengan 

masalah kontekstual.  

Sebagian besar siswa kurang memahami pembelajaran mengenai materi 

bilangan bulat terkhusus operasi hitung bilangan bulat. Hal ini dikarenakan 

penggunaan buku paket yang dirasa kurang efektif  karena tebal dan terlalu 

membosankan. Sehingga siswa hanya berfokus untuk mendengarkan guru saat 

mengajar dan jarang membuka buku paketnya. Hal ini terbukti dari hasil ulangan 

pada materi bilangan bulat, dengan nilai rata-rata siswa yaitu 65 sedangkan 



 

 

kriteria ketuntasana minimal di MTs. Asy-syafi’iyah untuk pelajaran matematika 

yaitu 68. 

Lembar Kerja Siswa (LKS) terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal telah 

berhasil dikembangkan dengan kevalidan yang tinggi (Dian, 2020). Selain itu 

penggunaan LKS terintegrasi nilai islam telah terbukti praktis ( Luluk & Marsigit, 

2014). Hasil penelitian (Yuli, 2019) telah menunjukkan bahwa pengembangan 

LKPD berbasis kearifan lokal efektif dalam meningkatkan hasil belanjar 

matematika siswa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang pernah 

dilakukan oleh penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini akan dilihat 

bagaimana tingkat validitas, tingkat kepraktisan, dan tingkat efektifitas LKS 

terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal. 

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengembangan  Lembar Kerja Siswa (LKS) Terintegrasi Nilai-Nilai 

Kearifan Lokal Siswa Kelas VII MTs Asy-syafi’iyah”. 

I.2 Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1 Peserta didik masih  mengalami kesulitan dalam belajar matematika. 

1.2.2 Metode pembelajaran yang kurang menarik. 

1.2.3 Lembar kerja siswa yang digunakan belum terintegrasi nilai-nilai kearifan 

lokal. 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini di batasi pada pengembangan lembar kerja siswa (LKS) 

terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal kelas VII MTs Asy – syafi’iyah. 



 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.4.1 Bagaimana tingkat validitas lembar kerja siswa (LKS) terintegrasi nilai-nilai 

kearifan lokal? 

1.4.2 Bagaimana tingkat kepraktisan  lembar kerja siswa (LKS) matematika 

terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal? 

1.4.3 Bagaimana tingkat efektifitas lembar kerja siswa (LKS) matematika 

terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari 

penelitian pengembangan ini adalah: 

1.5.1 Untuk mengetahui tingkat validitas lembar kerja siswa (LKS) terintegrasi 

nilai-nilai kearifan lokal. 

1.5.2 Untuk mengetahui tingkat kepraktisan lembar kerja siswa (LKS) 

matematika terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal. 

1.5.3 Untuk mengetahui tingkat efektifitas lembar kerja siswa (LKS) matematika 

terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan konstribusi yang baik 

terhadap pandangan tentang matematika kedepannya. 



 

 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan khususnya untuk penelitain 

pengembangan selanjutnya.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi peneliti  

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pengalaman secara 

langsung kepada peneliti melalui pengembangan lembar kerja siswa (LKS) 

terintegrasi nilai–nilai kearifan lokal siswa kelas VII MTs Asy-syafi’iyah. 

b. Manfaat bagi peserta didik 

Bagi siswa maupun siswi dapat memberikan pemahaman tentang 

matematika yang kreatif, dan dapat mengubah pandangan siswa maupun siswa 

yang menganggap matematika sulit menjadi matematika yang menyenangkan. 

Bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan sumbangsi berupa perangkat 

pembelajaran khususnya LKS dalam hal perbaikan sudut pandang siswa 

maupun siswinya tentang matematika sulit menjadi matematika mudah dan 

menyenangkan. 

c. Manfaat bagi guru 

Bagi guru dapat menjadi salah satu alternatif  untuk merancang proses 

pembelajaran matematika yang menyenangkan dan kreatif. 

1.7 Definisi Operasional  

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan serta memberikan 

gambaran yang kongkrit mengenai arti yang terkandung dalam judul di atas, maka 

dengan ini diberikan definisi operasional yang akan dijadikan landasan pokok 



 

 

dalam penelitian ini. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini 

diantaranya: 

1.7.1 Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa adalah bahan ajar cetak berupa lembaran kertas berisi 

materi, ringkasan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang 

harus dikerjakan oleh siswa, yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus 

dicapai. Lembar kerja siswa berupa panduan siswa yang berisi informasi, 

pertanyaan, perintah dan intruksi dari guru kepada siswa untuk melakukan suatu 

penyelidikan atau kegiatan dan memecahkan masalah dalam bentuk kerja, praktek 

atau percobaan yang didalamnya dapat mengembangkan semua aspek 

pembelajaran.  

1.7.2 Kearifan Lokal  

Kearifan lokal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ajaran leluhur 

dalam memelihara kebudayaan khususnya di Kecamatan Baruga Sulawesi 

Tenggara. Adapun kearifan lokal yang di angkat dalam penelitian ini yaitu 

permainan tradisional yang masih melekat di lokasi penelitian yaitu permainan 

tradisional kengkeng dan ular naga dimana siswanya masih banyak yang 

memainkan permaianan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


