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alat bantu dalam proses pembelajaran agar siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran. 
Menurut Andi Prastowo (2013: 206) dilihat dari strukturnya, LKS lebih sederhana daripada modul, 
namun lebih kompleks daripada buku. 

Dari hasil wawancara dengan Yuli Shofiana, S.Pd selaku guru Mata Pelajaran Matematika, 
saat ini LKS yang sudah digunakan oleh MTs. Al-Islam Joresan adalah LKS yang hanya 
menekankan pada rumus tanpa menunjukkan cara penemuan dari rumus tersebut. LKS yang seperti 
itu akan dapat mengurangi kompetensi siswa dalam tujuan pembelajaran matematika, salah satunya 
pada kemampuan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Hal inilah 
yang mendorong penulis untuk mengembangkan LKS yang dapat membatu meningkatkan 
kompetensi siswa dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.  

 
1.2 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian dan pengembangan ini adalah:  
1.2.1 Mendeskripsikan pengembangan perangkat pembelajaran berbasis Contextual Teaching and 

Learning (CTL) pada Materi Aritmatika Sosial untuk siswa SMP kelas VII. 
1.2.2 Mengetahui dan mendeskripsikan kualitas perangkat pembelajaran berbasis Contextual 

Teaching and Learning (CTL) pada Materi Aritmatika Sosial untuk siswa SMP kelas VII 
ditinjau dari segi kevalidan dan keefektifannya. 

 
1.3 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah perangkat pembelajaran 
matematika SMP dengan model Contextual Teaching and Learning (CTL) pada Aritmatika Sosial 
yang berupa RPP dan LKS.  

Komponen RPP tersebut terdiri dari: Identitas mata pelajaran; Standar kompetensi; 
Kompetensi dasar; Indikator pencapaian kompetensi; Tujuan pembelajaran; Materi ajar; Alokasi 
waktu; Metode pembelajaran; Kegiatan pembelajaran; Penilaian hasil belajar; Sumber belajar. 
Sedangkan unsur-unsur LKS terdiri dari: Judul; Petunjuk belajar; Kompetensi dasar atau materi 
pokok; Informasi pendukung; Tugas atau langkah kerja; dan Penilaian. 

 
1.4 Pentingnya Penelitian dan Pengembangan 

Pengembangan ini memiliki beberapa hal penting, antara lain: 
a. Bagi siswa 

Tersedianya alternatif sumber belajar pada materi Aritmatika Sosial yang dapat digunakan 
siswa. Selain itu, melalui LKS yang dikembangkan siswa dapat mengembangkan 
kemampuan memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi guru 
RPP dan LKS yang dikembangkan dapat menjadi salah satu pilihan bagi guru saat melakukan 
kegiatan pembelajaran. 

c. Bagi peneliti 
Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti tentang bagaimana cara mengembangkan 
RPP dan LKS matematika berbasis Contextual Teaching and Learning (CTL). 
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1.5 Asumsi dan Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan 

Mengingat keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penulis, maka penelitian ini dibatasi 
sebagai berikut: 
1.5.1 Perangkat pembelajaran yang dikembangkan berupa RPP dan LKS berbasis Contextual 

Teaching and Learning (CTL) pada Materi Aritmatika Sosial untuk siswa SMP kelas VII. 
1.5.2 Validasi RPP dan LKS dilakukan oleh dua validator. 
1.5.3 Respon siswa yang dilihat dari tanggapan siswa terhadap LKS yang digunakan ditinjau dari 

angket respon siswa. 
1.5.4 Keefektifan penggunaan LKS ditinjau dari hasil tes belajar (THB). 
 
1.6 Definisi Istilah atau Operasional 

Istilah yang perlu djelaskan dalam pengembangan RPP dan LKS berbasis Contextual 
Teaching and Learning (CTL) pada Materi Aritmatika Sosial untuk siswa SMP kelas VII ini adalah 
sebagai berikut: 
1.6.1 Perangkat pembelajaran adalah pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran di dalam 

kelas yang harus disiapkan guru selaku penyelenggara pembelajaran sehingga pembelajaran 
dapat berjalan dengan efektif dan efesien. 

1.6.2 Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran yang 
merupakan panduan langkah-langkah yang akan dilakukan guru dalam kegiatan 
pembelajaran di dalam kelas yang ditetapkan dalam dalam Standar Isi yang dikembangkan 
mengacu pada silabus. 

1.6.3 Lembar kegiatan siswa (LKS) merupakan suatu kumpulan panduan atau petunjuk bagi siswa 
yang berupa lembaran-lembaran untuk melakukan suatu tugas sehingga siswa dapat 
mencapai suatu kompetensi dasar tertentu. 

1.6.4 Tes hasil belajar siswa (THB) merupakan penentuan keefektifan perangkat pembelajaran 
yang dikembangkan. 

1.6.5 Pengertian Contextual Teaching and Learning (CTL)  adalah suatu model pembelajaran yang 
mengaitkan antara pengetahuan dengan dunia nyata yang dapat mendorong siswa membuat 
hubungan antara pengetahuan yang dipelajari dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-
hari. 

Aritmatika Sosial adalah materi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yang meliputi nilai 
keseluruhan, nilai per unit dan nilai sebagian serta harga beli, harga jual, untung, rugi, diskon 
(rabat), bruto, tara, dan neto. 


