
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teoritis 

2.1.1 Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa (LKS) disebut sebagai lembaran yang dijadikan 

sebagai acuan dalam proses pembelajaran yang berisi tugas yang mesti dikerjakan 

peserta didik (Fannie dkk, 2014). Lembar kerja siswa adalah alat yang membantu 

siswa untuk bekerja. Alat atau LKS ini bisa dijadikan secara individu atau 

berkelompok. LKS berisi langkah-langkah yang menuntun siswa untuk 

menemukan sesuatu, langkah-langkah tersebut tersusun secara sistematis dan 

beraturan sehingga siswa bekerja dengan benar dan beruntun sesuai dengan yang 

diharapkkan guru. Selain itu juga LKS merupakan alat untuk menjadi jembatan 

antara guru  dan siswa, menjadi alat komunkasi antara guru dan siswa serta alat 

komunikasi antara siswa dan siswa lainnya (Astuti dkk, 2017). 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa lembar kerja siswa 

(LKS) merupakan pedoman yang telah disusun sedemikianrupa sehingga 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperluas pemahaman materi 

yang menjadi tujuan pembelajaran. Pedoman tersebut berisi langkah-langkah yang 

tersusun secara sistematis dan beraturan sehingga siswa bekerja dengan benar dan 

beruntun. 

2.1.1.1 Fungsi Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa (LKS) berfungsi untuk pengaktifan siswa dalam proses 

belajar mengajar, serta memberikan tambahan informasi bagi siswa dari materi 



 

 

yang sedang dipelajari secara sistematis. LKS berfungsi sebagai bahan belajar 

yang dapat meminimalkan tugas guru, memberikan kemudahan bagi siswa dalam 

memahami materi, sebagai kumpulan latihan untuk siswa memfasilitasi dan 

mempermudah proses pentransferan ilmu kepada siswa (Rafianti dkk, 2018). 

Adapun fungsi lembar kerja siswa (LKS) bagi siswa yaitu 1) sebagai bahan yang 

bisa meminimalisir tugas guru, tetapi dapat mengaktifkan siswa agar menjadi 

lebih aktif dalam pembelajaran; 2) sebagai bahan ajar yang bisa digunakan untuk 

mempermudah siswa dalam memahami materi yang disajikan ketika proses 

belajar mengajar berlangsung; 3)  sebagai bahan ajar yang ringkas dan mudah 

dibawa, juga tugas untuk berlatih; dan 4) memudahkan siswa dalam 

melaksanakan pembelajaran (Wahidah dkk, 2018). 

2.1.1.2 Manfaat dan Tujuan Penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 

Manfaat LKS terbagi menjadi dua yaitu manfaat bagi guru dan manfaat bagi 

siswa. Manfaat bagi guru meliputi 1) guru dapat mengetahui tingkat pencapaian 

siswa dalam penyajian pokok/ sub pokok bahasan melalui LKS yang diberikan. 

Dengan demikian guru dapat mengambil langkah seperlunya untuk mengatasi 

siswa yang kurang atau lemah; 2) dengan LKS guru mengetahui bagaimana, dari 

bahan buku pelajaran yang belum menjadi milik siswa. Manfaat bagi siswa 

meliputi 1) LKS dipergunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah mengetahui 

bahan pelajaran yang diberikan; 2) LKS merupakan bahan perbaikan, dengan 

umpan balik yang diperoleh setelah mengerjakan kelemahan-kelemahan bahkan 

dengan teliti siswa mengetahui bab atau bagian dari bahan yang sama yang belum 

diketahuinya. Dengan demikian ada motivasi untuk meningkatkan penguasaan; 3) 



 

 

LKS sebagai diagnosa materi pelajaran yang sudah dipelajari oleh siswa 

merupakan pengetahuan, keterampilan atau sikap (Ermi, 2017). 

Penggunaan LKS memiliki manfaat dan tujuan yaitu 1) mengefektifkan, 

siswa dalam proses pembelajaran; 2) membantu siswa dalam mengembangkan 

konsep; 3.) sebagai pedoman bagi guru dan siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran; 4)  membantu guru dalam menyususn pembelajaran yang efektif; 

dan 5) membantu siswa dalam menambah informasi tentang konsep yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis (Fajriyanti dkk, 2018). 

Terdapat 3 tujuan penggunaan LKS dalam pembelajaran yaitu: 1) memberikan 

pengetahuan dan sikap serta keterampilan yang perlu dimiliki siswa; 2) mengecek 

pemahaman siswa terhadap materi yang telah disajikan; dan 3) mengembangkan 

dan menerapakan materi pelajaran yang sulit dipelajari (Wati dkk, 2015). 

2.1.1.3 Unsur-Unsur Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Struktur LKS terdiri dari beberapa unsur yaitu 1) judul; 2) peta konsep; 3) 

petunjuk belajar; 4) kompetensi dasar; 5) indikator pencapaian kompetensi; 6) 

materi prasyarat; 7) tugas atau langkah-langkah kerja; dan 8) penilaian (Andi, 

2012). Sedangkan menurut Widyantini LKS memiliki unsur yang meliputi 1) 

Judul; 2) mata pelajaran; 3) semester; 4) tempat; 5) petunjuk belajar; 6) 

kompetensi yang akan dicapai; 7) indikator; 8) informasi pendukung; 9) alat dan 

bahan untuk menyelesaikan langkah kerja; 10) langkah kerja; dan 11) Penilaian  

(Widyantini, 2013). 

Syarat-syarat yang menjadikan lembar kerja siswa sebagai perangkat 

pembelajaran yang baik adalah 1) dari segi aspek isi yang meliputi lembar kerja 



 

 

siswa harus berisi komponen yaitu judul, tujuan dan kegiatan pembelajaran. Isi 

dari lembar kerja siswa adalah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang 

disajikan sesuai dengan kemampuan siswa. Soal dan masalah disesuaikan dengan 

tujuan yang hendak dicapai. Latihan soal harus sesuai dengan pengetahuan siswa 

dan gambar membantu pemahaman siswa;  2) dari segi aspek bahasa, penyajian 

dan waktu. Kalimat yang digunakan sesuai dengan ejaan yang disahkan, tidak 

ambigu, dan disusun dengan jelas. Penyajian lembar kerja siswa menggunakan 

front (jenis dan ukuran) huruf yang sesuai dan lembar kerja siswa cukup (Revita, 

2017). 

Berdasarkan uraian diatas maka unsur-unsur LKS yang akan digunakan 

dalam LKS terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal antara lain judul, petunjuk 

belajar, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, informasi pendukung, tugas 

atau langkah kerja, dan penilaian.  

2.1.1.4 Karakteristik Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Menurut karakteristik yang dimiliki oleh sebuah LKS adalah sebagai 

berikut: 

1. Memuat semua petunjuk yang diperlukan.  

2. Petunjuk ditulis dalam bentuk sederhana dengan kalimat singkat dan kosakata 

yang sesuai dengan umur dan kemampuan pengguna. 

3. Berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh siswa.  

4. Adanya ruang kosong untuk menulis jawaban siswa. 

5. Memberi catatan yang jelas bagi siswa. 

6. Memuat gambar yang sederhana dan jelas. 



 

 

2.1.1.5 Langkah-Langkah Penyusunan LKS 

Untuk menyusun perangkat pembelajaran berupa LKS, menguraikan rambu-

rambunya, bahwa LKS akan memuat paling tidak: judul, kompetensi dasar yang 

akan dicapai, waktu penyelesaian peralatan/ bahan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas, informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus 

dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan. Adapun Langkah-langkah 

persiapan LKS menurut Kosassy (2019) dijelaskan dalam Depdiknas sebagai 

berikut: 

1. Analisis kurikulum, Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan materi 

pokok, pengalaman belajar siswa, dan kompetensi yang harus dicapai siswa. 

2. Menyusun peta kebutuhan LKS. Peta kebutuhan LKS berguna untuk 

mengetahui jumlah kebutuhan LKS dan urutan LKS. 

3. Menentukan judul-judul LKS. Judul LKS harus sesuai dengan Kompetensi 

Dasar, materi pokok dan pengalaman belajar. 

4. Penulisan LKS, langkah-langkah dalam penuliisan LKS antara lain: perumusan 

kompetensi dasar yang harus dikuasai, menentukan alat penilaian, penyusunan 

materi dari berbagai sumber, memperhatikan struktur LKS, yang meliputi: 

judul, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, 

tugas dan langkah-langkah kerja, dan penilaian. 

2.1.1.6 Kelebihan dan Kekurangan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Kelebihan dari lembar kerja siswa (LKS) anatara lain 1) dapat dipelajari 

dimana saja; 2) lebih mudah diperoleh dan harga lebih terjangkau; 3) 

informasinya didalamnya mudah diakses; 4) tidak membutuhkan alat khusus dan 



 

 

mahal untuk memanfaatkannya; dan 5) dalam kualitas penyampaian lembar kerja 

siswa berupa gambar, kata-kata dan lembar latihan (tugas). Kekurangan dari 

lembar kerja siswa (LKS) anatara lain 1) tidak bisa menampilkan gerakan; dan 2) 

membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk memproduksi lembar kerja siswa 

(Nengsih & Afriani, 2019). 

2.1.2 Kearifan Lokal 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arif memiliki dua arti, yaitu tahu 

atau mengetahui. Arti kedua cerdik, pandai dan bijaksana. Kata arif yang jika 

ditambah awalan “ke” dan akhiran “an” menjadi kearifan berarti kebijaksanaan, 

kecendekiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi. 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)  

Kearifan lokal adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya. 

Dalam arti yang luas itu maka diartikan, “kearifan lokal” itu terjabar dalam 

seluruh warisan budaya, baik yang tangible maupun yang intangible (Ansory, 

2018). Membahas menganai kearifan lokal tak lepas dari strategi pembelajaran 

berbasis kearifan lokal. Istilah lokal secara spesifik menunjuk pada ruang interaksi 

terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai ruang interaksi yang 

sudah didesain sedemikian rupa yang didalamnya melibatkan suatu pola-pola 



 

 

hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan 

fisiknya. Pola interaksi yang sudah terdesain tersebut disebut setting. Setting 

adalah sebuah ruang interaksi tempat seseorang dapat menyusun hubungan-

hubungan face to face dalam lingkungannya. Sebuah setting kehidupan yang 

sudah terbentuk secara langsung akan memproduksi nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut 

yang akan menjadi landasan hubungan mereka atau menjadi acuan tingkah laku 

mereka (Sultoni dkk, 2015). 

2.1.2.1 Pengintegrasian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada Lembar Kerja Siswa 

Matematika. 

Pada era saat ini pendidikan ditekankan pada kualitas manusia yang berbudi 

pekerti luhur, beradab, dan berwawasan keilmuan. Hal ini disebabkan karena 

perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat. Walaupun memberikan 

banyak dampak positif, banyak pula hal negatif yang ditimbulkan akibat tidak 

diimbanginya perkembangan tersebut dengan pendidikan yang memadai. Dampak 

negatif tersebut di antaranya degradasi moral yang semakin meningkat di 

kalangan generasi muda dan remaja. Untuk mengatasinya pendidikan berbasis 

nilai sangat diperlukan untuk mengembangkan kualitas moral, kepribadian, dan 

sikap siswa yang semakin berkurang seiring perkembangan zaman (Nuraini, 

2019).  

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses dari berkembangnya suatu 

kebudayaan dalam masyarakat sehingga pendidikan tidak bisa dilepaskan dari 

tradisi nilai-nilai budaya. Masyarakat didaerah memiliki kewajiban untuk kembali 

kepada jati diri mereka melalui penggalian dan pemaknaan nilai-nilai luhur 



 

 

budaya yang ada sebagai sumber daya kearifan lokal. Upaya ini perlu dilakukan 

untuk mengambil makna subtantif kearifan lokal, di mana masyarakat harus 

membuka kesadaran, kejujuaran, dan sejumlah nilai budaya luhur untuk 

sosialisasikan dan dikembangkan menjadi prinsip hidup yang bermartabat 

(Tisngati, 2015).  

Berdasarkan hal tersebut pendidikan harus menjunjung tinggi penanaman 

nilai-nilai budaya sebagai nilai yang patut dikembangkan dan dipertahankan. 

Kegiatan pembelajaran diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai kearifan 

lokal budaya bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat holistik sehingga dapat 

diterapkan dalam semua mata pelajaran, termasuk dalam pembelajaran 

matematika. Matematika masih dianggap sebagai mata pelajaran yang abstrak dan 

sulit dipahami, padahal matematika memiliki pengaruh besar dalam kehidupan 

manusia. Setiap materi matematika yang diajarkan harus dapat menunjukkan 

aspek-aspek yang mengandung nilai dalam kehidupan. Nilai-nilai yang lekat 

dengan kehidupan masyarakat Indonesia adalah nilai moral dan akhlak yang 

dijalankan dalam kebudayaan. Oleh karena itu matematika sebaiknya diajarkan 

dengan cara yang menarik, menggunakan contoh-contoh konkret dalam 

kehidupan sehari-hari, dan mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Berdasarkan 

pembahasan di atas, disadari pentingnya pembelajaran matematika bermakna yang 

tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal untuk pengembangan moral generasi 

penerus.  



 

 

2.1.2.2 Kearifan Lokal di Lokasi Penelitian  

Kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya (nilai, norma, etika 

kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan aturan khusus). Selain berupa 

nilai dan kebiasaan kearifan lokal juga dapat berwujud nyata. Membahas tentang 

kearifan lokal, salah satu contoh dari kearifan lokal adalah permainan turun 

temurun atau permainan tradisional dari daerah tertentu. Misalnya permainan 

tradisional yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah permainan tradisional 

kengkeng dan ular naga. 

Permainan tradisional tersebut akan dikemas dalam pengembangan LKS 

yang terintegrasikan nilai nilai kearifan lokal. Jadi lembar kerja siswa tersebut 

akan terkait mengenai soal- soal yang akan membawa siswa dalam suasana 

bermain sambil belajar, dimana permainannya diintegrasikan dengan kearifan 

lokal, sebagai contoh, dalam pelaksanaannya permainan tradisional dapat 

memasukkan unsur-unsur permainan rakyat dan permainan anak ke dalamnya. 

Bahkan mungkin juga dengan memasukkan kegiatan yang mengandung unsur 

seni. Salah satu contohnya yaitu permainan tradisional seperti yang terlihat di 

lokasi penelitan tepatnya di  MTs Asy-syafi’iyah yaitu ketika jam istirahat 

siswanya masih banyak yang memainkan permainan tradisional, permainan 

tradisional yang berada di Kendari, Sulawesi tenggara adalah kengkeng dan ular 

naga. 

 

 

 



 

 

a. Permainan kengkeng 

 

Gambar 2.1 Permainan kengkeng 

Kengkeng merupakan permainan tradisional lompat–lompatan pada bidang–

bidang datar yang digambar diatas tanah, dengan membuat gambar kotak kotak 

kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya.  

Permainan kengkeng biasa dimainkan oleh 2 sampai 5 anak perempuan 

ataupun laki- laki dan dilakukan di halaman. Namun, sebelum kita memulai 

permainan ini kita harus mengambar kotak-kotak di pelataran semen, aspal atau 

tanah, menggambar 6 segi empat dempet vertikal kemudian di sebelah kanan dan 

kiri segi empat ke 5 diberi lagi sebuah segi empat. 

Dari kalimat 2 sampai 5 anak sudah menujukan bahwa kengkeng memiliki 

unsur matematika kemudian dalam lokasi dan media permainannya pun 

merupakan bentuk persegi yang merupakan bentuk geometri, dari kata tersusun 

vertikal pun itu sudah sangat mencirikan matematika.  

Alur permainan kengkeng yang akan dituangkan dalam pengembangan LKS 

terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal: 

1. Pilih 3-5 siswa secara acak untuk bermain. 

2. Buat kolom seperti gambar di samping. 

3. Setiap kolom memiliki 5 soal yang berbeda (Materi bilangan bulat). 



 

 

4. Pemain akan melakukan hompimpa untuk menentukan siapa yang akan 

bermain terlebih dahulu. 

5. Sebelum pemain melompat terlebih dahulu pemain melemparkan batunya di 

kolom pertama, setelah batu berada dikolom pertama pemain melakukan 

lompatan dari kolom pertama hingga kolom selanjutnya. 

6. Untuk mengambil batunya kembali pemain memilih salah satu soal di antara 5 

soal yang ada di kolom tersebut dan menjawab soal yang telah di sediakan oleh 

peneliti (setiap pertanyaan di beri durasi waktu 2 menit untuk menjawab). 

7. Apabila pemain menjawab soal salah maka pemain tidak berhak mengambil 

batunya kembali, kemudian permainan akan di ganti dengan lawannya. 

8. Apabila pemain menjawab benar maka pemain berhak mengambil batunya 

kembali, (mendapat poin 1 apabila menjawab soal benar) dan kemudian 

melanjutkan permainan. 

9. Pemain yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak akan dinyatakan sebagai 

pemenang. Apabila poin seri maka kedua tim diberi soal oleh pemandu 

permainan Permainan dinyatakan finish jika sudah ada 1 orang pemain yang 

berhasil menyelesaikan permainan dan menjawab semua soal yang terdapat di 

setiap kolom.   

b. Permainan Ular Naga 

 

Gambar 2.2 Permainan ular naga 



 

 

Ular naga merupakan permainan tradisional yang sangat populer di 

indonesia. Permainan ini di perankan sejumlah anak tanpa menggunakan alat 

apapun. Alur permainan ular naga yang akan di tuangkan dalam pengembangan 

LKS terintegrasi nilai-nilai kearifan lokal:  

1.  Membagi siswa menjadi 3 tim yaitu tim A B dan C. Setiap tim terdiri dari 10 

pemain akan di pilih secara acak. Ketiga tim tersebut mengutus 1 anggotanya 

untuk melakukan hompimpa untuk menentukan siapa yang akan bermain 

terlebih dahulu. 

2. Tim yang menang akan bermain telebih dahuhu, peneliti memilih 2 pemain 

dari tim tersebut untuk menjadi penjaga benteng kemudian mereka berdiri 

sambil berhadapan dengan memberi jarak atau ruang secukupnya untuk 

anggota pemain yang akan melewati benteng itu, dan memilih satu pemain lagi 

sebagai raja atau induk.  

3. Mengarahkan pemain lainnya untuk berbaris dengan memengang pinggang 

atau bahu teman yang berada di depannya. Raja atau ratu berdiri di barisan 

terdepan. Sang raja dan para pengikutnya berjalan memutari benteng dan dari 

kanan dan kiri sang benteng sambil bernyayi dengan lagu “ular naga 

panjangnya bukan kepalang menjalar jalar selalu kian kemari umpan lezat 

itulah yang di cari kini dianya yang terbelakang, kosong kosong isi isi”. 

4. Penjaga menangkap pasukan sang raja yang terbelakang dan dan menanyakan 

soal yang berkaitan dengan materi bilangan bulat (soal dalam bentuk benar 

salah). 



 

 

5. Siswa yang menjawab benar akan dikeluarkan dari tangkapan penjaga benteng 

dan di tempatkan di sisi kanan penjaga. Siswa(i) yang menjawab salah akan di 

tempatkan di sisi kiri penjaga. Siswa(i) yang menjawab salah akan di beri tugas 

untuk mengerjakan ulang soal yang mereka jawab salah.  

6. Setelah semua pemain di tangkap dan menjawab soal yang telah di berikan, 

maka akan digantikan dengan tim selanjutnya dengan alur permainan yang 

sama.  

7. Setelah semua tim telah melakukan permainan maka peneliti akan 

mengumumkan tim mana yang behasil mengumpulkan poin terbanyak dan di 

nyatakan sebagai pemenang (Dian, 2020). 

2.1.3 Penggunaan Materi Operasi Hitung pada Bilangan Bulat  

Himpunan bilang asli, yaitu              . dan himpunan bilangan 

cacah, yaitu                     Jika melakukan pengurangan dua bilangan 

(cacah atau asli) maka hasilnya tidak selalu bilangan cacah maupun bilangan asli. 

Misalnya hasil dari       tetapi hasil dari   –             Oleh karena itu, 

akan dibahas himpunan bilangan yang lebih luas, yaitu himpunan bilangan bulat. 

Bilangan bulat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu bilangan bulat negatif, nol, 

dan bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat dapat dinotasikan dengan 

         –   –   –                Pada garis bilangan, bilangan bulat positif 

terletak di kanan bilangan nol. Sedangkan bilangan bulat negatif terletak di kiri 

nol  (As’ari dkk, 2016:73). Untuk lebih jelasnya, perhatikan garis bilangan 

berikut: 
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Gambar 2.3 Garis bilangan bulat 

Anggota bilangan bulat negatif adalah                    

Anggota bilangan bulat positif atau bilangan asli                 

Anggota bilangan cacah adalah                 

Adapun operasi hitung pada bilangan bulat yaitu: 

2.1.3.1 Penjumlahan pada bilangan bulat  

 Penjumlahan pada bilangan bulat dapat dilakukan dengan menggunakan 

garis bilangan. Penjumlahan dengan bilangan bulat positif digambarkan dengan 

anak panah yang arahnya kekanan. Adapun penjumlahan denngan bilangan bulat 

negatif digambarkan dengan anak panah yang arahnya kekiri. Sebagai ilustrasi 

hasil dari            Berapakah hasil penjumlahan kedua bilangan tersebut? 

       Kekiri 5 langkah 

          

 

I I I I I I I 

                 

 

Kekanan 3 Langkah 

Gambar 2.4  Garis bilangan pada penjumlahan bilangan bulat  

Misalkan garis bilangan tersebut tepat diangka 0. Maka          diartikan 

sebagai tempat pemberhentian jika bergerak dari   sejauh 3 langkah kekeanan 



 

 

kemudian di lanjutkan ke kiri sejauh 5 langkah sekarang berhenti di angka   , 

jadi            (As’ari dkk, 2016:74). 

2.1.3.2 Pengurangan pada bilangan bulat 

Cermati pengurangan bilangan-bilangan berikut ini : 

5 – 4   = 1 

4 – 6   =    

2 –       = 3 

2 –      = 4 

Dengan bantuan garis bilangan akan diketahui bahwa   –          

dan           . Hasil dari          sama dengan      . Begitu juga dengan 

hasil   –      sama dengan       Dengan demikian  

2 –                    

2 – (-2) = 4.  

Hal ini mengartikan bahwa operasi pengurangan di atas sama dengan 

operasi penjumlahan bilangan bulat dengan lawan/invers dari pengurangannya. 

Invers suatu bilangan yaitu lawan dari bilangan itu sendiri. Suatu bilangan di 

katakan invers apabila hasil jumlah bilangan tersebut dengan 

lawannya/(inversnya) adalah 0 (As’ari dkk, 2016:76).  

2.1.3.3 Perkalian bilangan bulat 

Untuk setiap bilangan bulat a dan b, maka berlaku: 

  –               dengan      adalah lawan / invers dari b.  Perkalian adalah 

operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama, perhatikan contoh 



 

 

berikut :                                         

      . 

Maka dapat ditulis sebagai berikut: 

Jika n adalah sebarang bilangan bulat positif maka : 

n   a = a + a + a + ..., + a  (sebanyak n suku) (As’ari dkk, 2016:76). 

2.1.3.4 Pembagian pada bilangan bulat  

Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Contoh: Pada suatu saat 

kalian di tanya “berapakah nilai a yang memenuhi persamaan              Dan 

pada saat lain kalian di tanya lagi “bilangan berapakah  yang dikalikan dengan 

                  

      sama artinya dengan suatu bilangan yang jika dikalikan dengan 7 hasilnya  

42 yaitu 6. Jadi            sama artinya dengan             dan dapat ditulis 

                        

Catatan Penting 

Jika            bilangan bulat dengan q faktor p, dan q   0, maka berlaku      = 

r   p = q   r  

Pengertian pembagian diatas dapat pula digunakan dalam menentukan hasil 

bagi bilangan positif oleh negatif, bilangan bulat  negatif oleh bilangan bulat 

positif dan bilangan bulat negatif oleh bilangan bulat negatif agar lebih mudah 

dipahami perhatikan contoh berikut. 

Contoh :  

1.          

Karena                 



 

 

2. -24 : 8 =  3 

Karena                     

3.                   

Karena                  

4.                   

Karena                  (As’ari dkk, 2016:77). 

2.1.4 Operasi Hitung Bilangan Bulat Terintegrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal 

 

Materi operasi hitung pada bilangan bulat yang terintegrasi nilai-nilai 

kearifan lokal dapat kita lihat pada permainan kengkeng, kegiatan berhitung 

terjadi ketika pemain ingin mengambil batu yang ada pada kotak permainan 

tersebut. Jadi setiap kotak berisi tentang soal soal yang berkaitan dengan operasi 

hitung bilangan bulat. Misalkan ketika bermain pemain berada pada kolom ke 4. 

jika pemain melompat kedepan sebanyak 3 kali maka di kolom berapa pemain 

berada sekarang? Maka pemain berada pada kolom ketujuh. Pemain yang berhasil 

mengumpulkan poin terbanyak akan dinyatakan sebagai pemenang.   

Kemudian pada permainan ular naga pemandu permainan akan memberikan 

kalung angka kepada masing masing pemain, lalu meminta pemain untuk 

berhitung. Setelah itu pemain membentuk permainan ular naga yang ada 

gerbangnya dan kemudia pemain berbaris di depan gerbang, mereka akan mulai 

bernyanyi dengan nyanyian khasnya. Pada saat lagu tengah selesai di nyanyikan 

maka masuklah pemain di dalam gerbang kemudian pemandu permainan akan 

bertanya kepemain dengan memberikan soal seperti 5 + 3 = setelah itu ada 3 anak 

yang berada di belakang penjaga yang menjadi terowongan, lalu 5 anak tersebut 



 

 

menjemput anak yang berada di belakang orang yang menjadi terowongan jadilah 

hasilnya 8 orang.  

2.2 Hasil  Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh : 

2.2.1 Dian Utami tahun 2020 dengan judul  “Pengembangan Lembar Kerja Siswa 

berbasis game method di integrasikan dengan kearifan lokal pada siswa 

kelas VII SMPN 2 Berau”. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan 

bahwa LKS berbasis games method diintegrasikan dengan kearifan lokal 

telah berhasil dikembangkan dengan kategori sangat valid berdasarkan 

penilaian ahli materi dan ahli media dengan skor masing-masing 80.4 % dan 

91.3 % dengan kategori sangat valid, serta guru mata pelajaran dengan 82.6 

% dengan kategori sangat valid. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah penelitian ini ada 3 variabel sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan hanya 2 variabel. Adapun persamaanya 

yaitu sama sama terintegrasi dengan nilai nilai kearifan lokal.  

2.2.2 Luluk Mauluah & Marsigit tahun 2014 dengan judul  “Pengembangan LKS 

Matematika Yang Terintegrasi Dengan Nilai-Nilai Islam Di Kelas IV MI 

Diponegoro Bantul”. Hasil dari penelitian tersebut Efektifitas LKS hanya 

tercapai menurut ketuntasan individu, dan tidak tercapai secara klasikal. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

penelitian ini berfokus pada pengembangan LKS terintegrasi nilai nilai 

Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada 



 

 

pengembangan LKS terintegrasi nilai nilai kearifan lokal. Adapun 

persamaannya yaitu pada metodologi penelitiannya.  

2.2.3 Yuly Raudhotul Hasanah tahun 2019 dengan judul “Pengembangan Lembar 

Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Kearifan Lokal Lumajang Tema 

Daerah Tempat Tinggalku Subtema Keunikan Daerah Tempat Tinggalku 

Kelas IV SDN di Lumajang”. Hasil dari penelitian tersebut dapat dilihat dari 

hasil belajar ranah kognitif siswa. Hasil belajar siswa sebesar 96% dengan 

minimal KKM sebesar 76. Menurut hasil yang telah didapatkan dari 

pengembangan LKPD ini, efektifitas LKPD di kategorikan baik/layak 

digunakan. 

2.3 Kerangka Pikir 

Pendidikan adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap 

manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu adanya usaha yang 

dilakukan agar mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Salah satunya adalah 

dengan memenuhi hak belajar peserta didik dengan lingkungan, sarana serta 

prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Pembelajaran matematika 

merupakan pembelajaran yang masih menjadi pembelajaran yang sulit bagi siswa 

dan membosankan karena memerlukan pemahaman konsep matematika untuk 

memahami setiap materi yang diajarkan. Pembelajaran matematika yang diajarkan 

di semua jenjang pendidikan di Indonesia tidak hanya melingkup pada sekolah, 

juga melingkup pada sekolah Islam atau sering dikenal dengan madrasah.   

Proses pembelajaran itulah diperlukannya dukungan dari bahan ajar. Salah 

satu hal yang mampu mendukung pembelajaran sekaligus meningkatkan hasil 



 

 

belajar siswa adalah lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa yang terintegrasi 

nilai-nilai kearifan lokal merupakan lembar kerja siswa yang berisi materi 

pelajaran pada umumnya yang dikaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan 

kearifan lokal. Lembar kerja siswa terintegrasi dengan nilai-nilai kearifan lokal ini 

diharapkan mampu memberikan pengetahuan, pemahaman sekaligus membangun 

karakter siswa. Pengembangan lembar kerja siswa (LKS) terintegrasi nilai-nilai 

kearifan lokal merupakan salah satu usaha penelitian pengembangan untuk 

mengetahui validitas, efektivitas dan kepraktisan LKS terintegrasi nilai-nilai 

kearifan lokal dalam meningkatkan minat belajar siswa dalam belajar matematika 

khususnya pada materi bilangan bulat. Adapun langkah langkah proses penelitian 

ini akan dipaparkan dalam kerangka pikir berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka pikir 

Pembelajaran Matematika pada siswa Kelas VII MTS 

Permasalahan di Sekolah 

Bahan ajar terkesan belum 

tepat dikaitkan dengan 

kondisi siswa 

Pengembangan LKS 

Pembelajaran matematika  

Pengembangan LKS Pembelajaran matematika 
teintegrasi nilai-nilai kearifan lokal 

 

 Materi yang diajarkan belum 

dikaitkan dengan masalah 

konstektual 


