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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang memiliki berbagai masalah yang harus dipecahkan dan 

menuntut mereka untuk berfikir kreatif dalam menemukan solusi atas masalah 

yang sedang dihadapi. Dalam proses pembelajaran, guru maupun siswa juga 

dihadapkan dengan berbagai masalah. Banyak siswa yang beranggapan bahwa 

setiap soal yang diberikan oleh guru merupakan suatu masalah. Padahal anggapan 

tersebut tidak sepenuhnya benar. Menurut Suherman (2001:86) suatu masalah 

memuat situasi dimana seseorang terdorong untuk menyelesaikannya akan tetapi 

tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakannya. Sehingga diperlukan 

kemampuan berfikir tingkat tinggi untuk menemukan solusinya.  

Masalah yang dihadapi siswa dapat berupa masalah yang berhubungan 

dengan mata pelajaran yang sedang dipelajari, bidang studi yang sedang 

ditempuh, maupun masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh semakin beragam pula masalah 

yang akan ditemui siswa. Proses pembelajaran menjadi salah satu solusi untuk 

melatih siswa dalam mengasah kemampuan pemecahan masalah sesuai dengan 

visi misi sekolah. Contohnya pada jenjang pendidikan SMK, siswa dilatih dan 

dipersiapkan secara khusus untuk siap bersaing dan memenuhi tantangan dalam 

dunia kerja termasuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalamnya. 

Jenjang pendidikan SMK terbagi menjadi beberapa bidang kehalian, salah satunya 

adalah bidang keahlian Bisnis dan Manajemen.  
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tri Agyanti (2015) yang 

berjudul “Persebaran Pilihan Jurusan dan Latar Belakang Pendaftaran Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Yogyakarta” menunjukkan bahwa 

bidang keahlian Bisnis dan Manajemen menjadi salah satu jurusan favorit dan 

memiliki banyak peminat. Dengan banyaknya peminat pada bidang keahlian 

Bisnis dan Manajemen maka dapat dipastikan banyak siswa lulusan yang siap 

bersaing dan terjun ke dalam dunia kerja bidang Bisnis dan Manajemen. 

Kemampuan pemecahan masalah yang baik dapat membantu siswa lulusan untuk 

survive dalam persaingan dunia kerja saat ini. National Council of Teacher of 

Mathematics (2000) menjelaskan bahwa orang yang memiliki kemampuan 

pemecahan masalah yang baik akan memperoleh manfaat yang besar dalam 

kehidupan sehari-hari dan di tempat kerja. Oleh karena itu, penting bagi siswa 

untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki.  

Siswa dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui 

berbagai cara. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah adalah melalui pembelajaran matematika. 

Depdiknas (2006) menyebutkan salah satu tujuan umum dari pembelajaran 

matematika adalah siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah yang 

meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model, dan menafsir solusi yang diperoleh. NCTM (2000) 

menetapkan kemampuan pemecahan masalah sebagai salah satu standar 

kemampuan matematis yang harus dimiliki siswa. Sedangkan Hudojo (2005:133) 

mengungkapkan salah satu alasan pemecahan masalah menjadi hal yang esensial 
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dalam pembelajaran matematika sekolah karena dapat meningkatkan intelektual 

siswa. Dari beberapa pendapat tersebut, sudah sewajarnya peningkatan 

kemampuan pemecahan masalah melalui pembelajaran matematika mendapat 

perhatian khusus, terlebih pada jenjang pendidikan SMK yang sangat 

membutuhkan kemampuan tersebut.  

Mata pelajaran matematika menyumbang peranan penting dalam pendidikan 

SMK. Melalui pembelajaran matematika diharapkan siswa mampu berfikir secara 

kritis, kreatif, mandiri, dan terampil. Kline (Erman, 2003:19) berpendapat bahwa 

adanya matematika adalah untuk membantu manusia dalam memahami dan 

menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Teori tersebut semakin 

mendukung betapa pentingnya mata pelajaran matematika yang diberikan untuk 

pendidikan SMK mengingat salah satu tujuan dari pendidikan SMK adalah 

meningkatkan ketrampilan untuk hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan 

sesuai bidang keahliannya. Salah satu materi matematika yang diajarkan pada 

jenjang pendidikan SMK bidang keahlian Bisnis dan Manajemen adalah materi 

peluang. Materi peluang berkaitan erat dengan masalah di kehidupan sehari-hari. 

Ilmu peluang digunakan hampir di setiap bidang, seperti di bidang ekonomi, 

teknologi, sosial, dan kesehatan. Siswa SMK diharapkan mampu menguasai 

materi peluang agar lulusan SMK dapat menyelesaikan permasalahan dalam dunia 

kerja maupun permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan 

dengan ilmu peluang. 

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak siswa 

SMK yang menganggap materi peluang sulit untuk dipelajari. Hasil pembelajaran 
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pada materi peluang SMK bidang keahlian Bisnis dan Manajemen juga belum 

menunjukkan hasil yang masimal. Hal ini dapat terlihat pada hasil Ujian Nasional 

(UN) tahun 2014/2015 SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen di wilayah 

Kabupaten Sleman Yogyakarta yang menunjukkan presentase penguasaan materi 

peluang menempati urutan paling rendah diantara materi lain yang diujikan.  

Tabel 1. Presentase Penguasaan Materi Ujian Nasional SMK Bidang Keahlian 

Bisnis dan Manajemen Kelompok Akuntansi dan Penjualan Tahun 2014/2015 

Kabupaten Sleman, DIY 

Kemampuan yang Diuji 

Presentase Penguasaan 

Materi (%) 

Kota/Kab. Propinsi 

Operasi hitung pada bilangan real dan dapat 

menerapkannya dalam bidang kejuruan 
71,38 65,63 

Menggunakan konsep persamaan dan 

pertidaksamaan, program linier dalam pemecahan 

masalah 

69,91 68,99 

Menerapkan konsep operasi matriks dalam 

pemecahan masalah 
68,17 68,31 

Mengaplikasikan prinsip-prinsip logika matematika 

dalam menarik kesimpulan 
82,11 83,75 

Menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan 

fungsi dan menerapkannya dalam bidang kejuruan 
67,74 67,69 

Menerapkan konsep barisan dan deret dalam 

pemecahan masalah 
63,82 64,60 

Menggunakan konsep keliling dan luas bangun datar 

dalam menyelesaikan masalah 
60,97 62,99 

Menerapkan konsep permutasi dan kombinasi 

serta banyak kemungkinan dan peluang suatu 

kejadian dalam menyelesaikan masalah 

58,99 61,46 

Menerapkan konsep pengolahan, penyajian, dan 

penafsiran data statistik dalam pemecahan masalah 
66,57 69,49 

Menerapkan konsep matematika keuangan serta 

trampil menggunakannya untuk menyelesaikan 

permasalah dalam bidang kejuruan 

59,24 61,93 

Sumber : Kemendikbud 
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Rendahnya penguasaan materi menunjukkan hasil belajar siswa yang masih 

kurang maksimal. Hasil belajar ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah 

satunya adalah kemampuan pemecahan masalah yang masih rendah. Untuk itu 

diperlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah sehingga hasil belajar siswa pada pembelajaran 

matematika memberikan hasil yang maksimal.  

Salah satu pendekatan pembelajaran yang dimaksud adalah konsep 

pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Konsep seperti ini 

dapat ditemui dalam pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

(CTL). Pembelajaran CTL atau pembelajaran kontekstual merupakan konsep 

pembelajaran yang menekankan keterkaitan antara materi dengan kehidupan 

siswa secara nyata (Komalasari: 2013,7). Di dalam pembelajaran CTL terdapat 7 

kompenen, yakni; 

1. konstruktivisme (constructivisme) 

2. menemukan (inquiry) 

3. bertanya (questioning) 

4. masyarakat belajar (learning community) 

5. pemodelan (modelling) 

6. refleksi (refelection) 

7. penilaian yang sebenarnya (authentic assesment). 

Pembelajaran CTL bertujuan untuk membantu siswa melihat makna di dalam 

materi yang dipelajari melalui hubungkan subjek-subjek akademik dengan 

konteks kehidupan keseharian mereka yang mencakup konteks keadaan pribadi, 
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sosial, maupun budaya (Suprihatiningrum, 2014:180). Pembelajaran CTL 

memberikan sentuhan pengalaman nyata bagi siswa sehingga pembelajaran akan 

lebih bermakna. Siswa akan memperoleh pengalaman nyata dalam memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan materi peluang, sehingga sehingga diharapkan 

siswa dapat lebih menguasai materi peluang. 

Pembelajaran CTL membutuhkan suatu perangkat pembelajaran yang 

sesuai. Kesesuaian perangkat pembelajaran akan mempengaruhi hasil belajar 

siswa di dalam pembelajaran CTL. Oleh karena itu, guru memerlukan perangkat 

pembelajaran yang tepat untuk menunjang proses pembelajaran agar materi yang 

disampaikan dapat dipahami oleh siswa sepenuhnya. Perangkat pembelajaran 

berguna untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 yang 

menyakatan bahwa setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan dan 

pelaksanaan proses pembelajaran untuk mewujudkan proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien. Lebih lanjut, dalam pasal 20 dituliskan bahwa perencanaan 

pembelajaran merupakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (PP: No.32, 

2013). Salah satu kompenen penting dalam RPP adalah sumber belajar.  

Sumber belajar merupakan bahan yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Lembar Kegiatan Siswa (LKS) merupakan salah satu sumber 

belajar dalam bentuk media cetak. LKS berisi serangkaian kegiatan siswa yang 

mendukung proses pembelajaran. Selain itu, LKS juga memuat materi  yang 

sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang 

berkaitan dengan materi itu sendiri. Penggunaan LKS dalam proses pembelajaran 
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diharapkan mampu menciptakan siswa dengan mental kreatif, trampil, dan 

mandiri. Penyusunan LKS yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran CTL 

diharapkan mampu manarik minat siswa dengan menemukan materi yang 

dipelajari dan menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, LKS 

menjadi wadah untuk bereksperimen sehingga menghasilkan pengalaman-

pengalaman belajar yang dapat digunakan siswa dalam aktifitas kehidupan sehari-

hari, menumbuhkan kreatifitas, dan mampu mengasah ketrampilan dalam 

memecahkan berbagai masalah.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SMK YPKK 2 Sleman diperoleh 

informasi bahwa pembelajaran matematika di sekolah tersebut sudah cukup baik. 

Pembelajaran menggunakan LKS dan buku teks milik sekolah. Bahkan guru telah 

menggunakan media pembelajaran berupa media power point dalam proses 

pembelajaran. Namun, LKS dan buku yang digunakan belum sepenuhnya 

mendukung pembelajaran dengan pendekatan CTL. Saat ini belum banyak LKS 

matematika sesuai pendekatan CTL yang dikembangkan untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah khususnya pada materi peluang. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti beranggapan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah pada siswa SMK Bisnis dan Manajemen penting untuk 

ditingkatkan dengan menggunakankan pendekatan pembelajaran yang inovatif 

dalam proses belajar matematika khususnya pada materi peluang. Salah satu 

pembelajaran inovatif yang dimaksud adalah pendekatan pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning (CTL). Sehingga perlu adanya perangkat yang mendukung 

proses pembelajaran tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti 
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mengembangkan perangkat pembelajaran berupa RPP dan LKS dengan 

pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning pada materi peluang 

SMK bidang keahlian Bisnis dan Manajemen untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah. 

Penelitian pengembangan LKS menggunakan model pengembangan 

ADDIE yang terdiri dari Analysis (Analisis), Design (Perancangan), Development 

(Pengembangan), Implementation (Implementasi), dan Evaluation (Evaluasi). 

Alasan pengunaan model ADDIE dikarenakan model tersebut sangat tepat 

digunakan dalam berbagai bentuk pengembangan produk seperti, pendekatan 

pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media, dan bahan ajar. 

Langkah-langkah dalam pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan 

model ADDIE cukup sistematis. Dalam model ini juga melibatkan penilaian serta 

saran para ahli sebelum diujicobakan kepada siswa. Penilaian dan saran dapat 

dijadikan acuan untuk merevisi produk sehingga dapat menghasilkan  produk 

yang relevan dengan karakteristik siswa serta teruji secara empiris.  

Selain menghasilkan produk bahan ajar berupa LKS, penelitian ini juga 

akan mengukur kualitas LKS yang telah dihasilkan. Pengukuran ini bertujuan 

untuk meninjau sebarapa valid, praktis, dan efektif penggunaan LKS yang 

dihasilkan dalam pembelajaran di SMK pada materi peluang untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi malasah 

sebagai berikut: 

1. Tingkat kemampuan pemecahan masalah siswa masih tergolong rendah. 

2. Materi peluang adalah materi yang sulit dikuasai oleh siswa SMK.  

3. Perangkat pembelajaran yang mendukung pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning pada siswa SMK berupa Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS) untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah belum 

banyak dikembangkan.  

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih efektif, efisien dan terarah maka peneliti perlu 

memberikan batasan masalah berdasarkan identifikasi masalah seperti pada hal-

hal berikut ini: 

1. Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dengan pendekatan 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) pada materi 

peluang siswa SMK bidang keahlian Bisnis dan Manajemen untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. 

2. Kualitas Lembar Kegiatan Siswa (LKS) matematika pada materi peluang  

siswa SMK bidang keahlian Bisnis dan Manajemen menggunakan 

pendekatan CTL meliputi kriteria kevalidan, kepraktisan, dan kefeektifan.  

 

 

 

 

 

 



10 
 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah:  

1. Bagaimana prosedur pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada materi 

peluang siswa SMK bidang keahlian Bisnis dan Manajemen untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah? 

2. Bagaimana kualitas Lembar Kegiatan Siswa (LKS)  dengan pendekatan  

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada materi peluang siswa  

SMK bidang keahlian Bisnis dan Manajemen berdasarkan aspek 

kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menghasilkan perangkat pembelajaran matematika berupa Lembar 

Kegiatan Siswa (LKS) dengan pendekatan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pada materi peluang siswa SMK bidang keahlian Bisnis 

dan Manajemen untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.  

2. Mendiskripsikan kualitas Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan pendekatan 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada materi peluang siswa SMK 

bidang keahlian Bisnis dan Manajemen berdasarkan aspek kevalidan, 

kepraktisan, dan keefektifan.  

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  
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1. Bagi peneliti 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti 

mengenai pengembangan LKS matematika sehingga dapat dijadikan acuan 

untuk mengembangkan  LKS matematika untuk  jenjang pendidikan yang 

lain. Selain itu, peneliti juga dapat meningkatkan pengetahuan mengenai 

pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL). 

2. Bagi Guru 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam proses 

pembelajaran matematika khususnya pada materi peluang secara efektif. 

Selain itu, LKS ini diharapkan mampu menjadi wacana untuk meningkatkan 

kreatifitas guru dalam mengembangkan LKS. 

3. Bagi Siswa 

Melalui penelitian ini diharapkan LKS ini mampu menjadi sumber 

belajar bagi siswa sehingga dapat menunjang pembelajaran secara efektif. 

LKS diharapkan dapat menambah wawasan siswa serta dapat 

menghubungkan pengetahuan yang telah dimilki dengan pengetahuan baru 

yang diperoleh dari LKS. Siswa juga diharapkan mampu belajar mandiri 

melalui LKS ini. Selain itu, melalui pembelajaran menggunakan LKS ini 

siswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan 

masalah.  

 


