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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika memiliki peranan penting serta bermanfaat bagi kehidupan 

sehari-hari. Matematika perlu diajarkan kepada siswa agar dapat menghadapi 

perkembangan zaman. Matematika merupakan mata pelajaran yang diberikan 

di semua jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa matematika adalah mata pelajaran 

yang sangat penting dan wajib dipelajari oleh siswa. Oleh karena itu, siswa 

diharapkan menguasai dan memahami matematika. Namun pelajaran 

matematika masih dianggap pelajaran yang dianggap sulit karena banyak 

konsep-konsep yang tidak dipahami oleh siswa. 

Pemahaman konsep merupakan hal yang penting dalam pembelajaran 

matematika. Siswa yang memiliki penguasaan konsep matematika yang baik, 

maka akan dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan aturan konsep yang 

berlaku dan akan lebih terarah dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut 

sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika yang tertuang dalam 

Permendiknas No. 22 Tahun 2006, dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran 

matematika di sekolah adalah agar siswa memiliki kemampuan sebagai 

berikut:
1
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1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, 

akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam  membuat generalisasi, menyusun 

atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan  masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

Pemahaman konsep merupakan dasar dalam mengusai suatu materi 

pelajaran. Pemahaman akan suatu konsep dalam hal apa saja sangat penting 

guna mendapatkan ilmu yang benar, sehingga timbul kecintaan terhadap ilmu 

yang dipahami tersebut. Oleh karena itu, pemahaman akan suatu konsep 

sangat penting dalam suatu ilmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 

Alquran Al-Ankabut ayat 43 bahwa hanya orang-orang berilmu yang 

diberikan oleh Allah SWT kemampuan pemahaman: 
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Artinya: “Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; 

dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang 

berilmu.”
2
 (Q.S Al-Ankabut: 43) 

Pemahaman konsep matematika merupakan salah satu tujuan yang 

mendasar dalam pembelajaran dan menjadi salah satu tujuan dari materi yang 

disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, Pemahaman konsep harus 

dikembangkan dengan cara mengaitkan materi yang disajikan dengan konteks 

kehidupan nyata agar menarik perhatian siswa untuk memahami konsep dari 

materi tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi dengan guru matematika SMP N 8 Tapung 

kemampuan pemahaman konsep siswa masih rendah. Apabila guru 

memberikan latihan yang berbeda dari contoh yang telah diberikan, siswa 

kesulitan dalam menjawab latihan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan 

sebagian besar siswa menanyakan kepada guru rumus apa yang akan dipakai 

dalam menjawab soal.  Hanya sebagian siswa saja yang dapat menjelaskan ke 

depan kelas mengenai materi yang telah dijelaskan oleh guru.  

SMP N 8 Tapung telah menggunakan LKS dalam pembelajaran, hanya 

saja LKS yang ada di sekolah langsung memberikan hasil dari suatu konsep 

tanpa mengajak siswa berpikir menemukan konsep lain yang telah ada, 

sehingga LKS tersebut kurang mengkontruksi pengetahuan siswa. Ketika 

guru menggunakan LKS tersebut untuk menemukan suatu konsep, tentu LKS 

tersebut kurang tepat digunakan. LKS langsung menginformasikan hasil 
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suatu konsep tanpa melalui proses menemukan, sehingga LKS tersebut 

kurang memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep. Latihan soal yang 

terdapat pada LKS masih fokus pada prosedur rutin mengulang konsep yang 

telah disajikan sebelumnya. Soal-soal latihan tersebut belum menunjukkan 

permasalahan konteks kehidupan sehari-hari yang selanjutnya bisa 

dimodelkan ke dalam model matematika.  

Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan sebuah bahan ajar 

yang mampu memfasilitasi pemahaman konsep siswa yaitu dengan 

penggunaan LKS. LKS yang ingin peneliti kembangkan adalah LKS yang 

bisa mengkontruksi pengetahuan dalam diri siswa dan juga dikaitkan dengan 

konteks kehidupan sehari-hari. LKS yang dibuat seharusnya tidak langsung 

mamaparkan suatu konsep secara langsung, tetapi melalui serangkaian 

kegiatan yang bisa mengkontruksi pengetahuan dalam diri siswa.  

Salah satu pembelajaran yang mengaitkan atau menghubungkan dengan 

konteks dunia nyata siswa adalah pembelajaran kontekstual. Pembelajaran 

kontekstual mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara meteri 

yang dipelajari yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata.
3
  

Pembelajaran kontekstual memiliki tujuh komponen atau prinsip, salah satu 

prinsip yang ada di dalamnya adalah inquiry (penemuan), yaitu siswa 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui penemuannya sendiri. 

Sejalan dengan prinsip tersebut terdapat suatu metode pembelajaran 

yang bisa memfasilitasi siswa untuk menemukan suatu konsep tertentu, 
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metode tersebut adalah metode penemuan terbimbing (guided discovery). 

Metode penemuan terbimbing adalah metode penemuan yang dipandu oleh 

guru. Di dalam metode ini siswa didorong untuk berpikir sendiri sehingga 

dapat menemukan prinsip umum, berdasarkan bahan yang difasilitasi guru. 

Dalam penemuan terbimbing, peran siswa cukup besar karena pembelajaran 

tidak lagi terpusat pada guru tetapi pada siswa, siswa banyak belajar sendiri, 

mengembangkan kreativitas dalam memahami konsep.  

Melalui LKS berbasis kontekstual metode penemuan terbimbing 

diharapkan bisa memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep matematika 

siswa. Menurut Hamdani LKS dapat dimanfaatkan pada tahap penanaman 

dan pemahaman konsep dan cocok dalam penerapan metode penemuan 

terbimbing. 
4
Hal senada juga diungkapkan oleh Aryanda, Susanto, Davik, 

mengatakan bahwa pembelajaran penemuan terbimbing dengan pendekatan 

kontekstual mampu meningkatkan hasil belajar matematika siswa.
5
   

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

masalah ini dalam suatu penelitian yang berjudul “Pengembangan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) Berbasis Pendekatan Kontekstual Melalui Metode 

Terbimbing untuk Memfasilitasi Kemampuan Pemahaman Konsep 

Matematika Siswa di SMPN 8 Tapung”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka diperlukan pengembangan LKS berbasis 

kontekstual melalui metode penemuan terbimbing untuk memfasilitasi 

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa SMP. Oleh karena itu 

masalah penelitian ini adalah  

1. Bagaimana tingkat validitas LKS berbasis kontekstual melalui metode 

penemuan terbimbing untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman 

konsep matematika yang dikembangkan? 

2. Bagaimana tingkat praktikalitas LKS berbasis kontekstual melalui metode 

penemuan terbimbing untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman 

konsep matematika? 

3. Bagaimana tingkat efektivitas LKS berbasis kontekstual melalui metode 

penemuan terbimbing untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman 

konsep matematika? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, 

maka tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mendiskripsikan tingkat validitas LKS yang dikembangkan 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat praktikalitas LKS yang dikembangkan  

3. Untuk mendeskripsikan tingkat efektivitas LKS yang dikembangkan 
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D. Spesifikasi Produk yang di harapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan  dari pengembangan LKS berbasis 

kontekstual melalui metode terbimbing untuk memfasilitasi pemahaman 

konsep siswa yaitu: 

1. Produk yang dibuat sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi 

informasi dan komunikasi 

2. Produk yang dihasilkan mampu menarik perhatian siswa dan memotivasi 

siswa untuk belajar 

3. Produk disajikan dengan menggabungkan unsur teks, gambar, ilustrasi 

yang menarik  

4. Produk didesain dengan mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Produk didesain agar siswa menemukan sendiri pemahamannya melalui 

aktivitas yang terdapat dalam LKS 

6. Produk yang dikembangkan mampu merangsang pemahaman konsep 

matematika siswa melalui soal-soal yang terdapat dalam LKS 

 

E. Pentingnya Pengembangan  

Pengembangan ini dilakukan dengan harapan agar diperoleh suatu LKS 

yang valid dan praktis yang dapat memfasilitasi pemahaman konsep 

matematika siswa. Selain itu pengembangan ini dilakukan dalam rangka 

menggali potensi guru dalam membuat bahan ajarnya sendiri. Apabila semua 
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guru nanti dapat menyediakan bahan ajar yang dapat dimanfaatkan sendiri 

oleh siswa, maka proses pembelajaran akan lebih mudah.   

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

LKS yang dikembangkan ini memberikan suatu inovasi baru dalam 

menunjang dan memfasilitasi proses pembelajaran sehingga lingkungan 

belajar yang memungkinkan siswa untuk lebih mudah dan termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran. 

Pengembangan LKS ini terbatas pada kemampuan yang dimiliki oleh 

guru disini guru dituntut untuk kreatif dalam membuat LKS berbasis 

kontekstual melalui metode terbimbing dan menguasai ilmu yang berkaitan 

dengan teknologi informasi dan komunikasi. Materi pembelajaran yang 

dikembangkan difokuskan pada materi siswa sekolah menengah pertama 

kelas VII semester ganjil pada pokok pembahasan bilangan bulat. 

   

G. Defenisi Istilah 

Untuk menghindari pemaknaan yang berbeda terhadap istilah dibuat beberapa 

definisi istilah sebagai berikut: 

1. LKS adalah merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar 

kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan 

tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang 

mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai.
6
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2. Lembar kerja siswa berbasis konstekstual adalah lembar kerja siswa yang 

mengaitkan materi dengan dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara penegtahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka shari-hari.
7
 

3. Metode penemuan terbimbing adalah metode mengajar dimana siswa 

menemukan sendiri baik konsep, aturan, teorema, rumus, pola dan 

sebagainya.
8
 

4. Pemahaman konsep terdiri dari dua kata, yaitu pemahaman dan konsep. 

Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan untuk mengungkap arti 

materi pelajaran yang dapat berupa kata, angkat, menjelaskan sebab 

akibat.
9
 Konsep adalah ide abstrak yang memungkinkan orang dapat 

mengklasifikasikan objek-objek atau peristiwa-peristiwa dan menentukan 

apakah objek atau peristiwa itu merupakan contoh atau bukan contoh dari 

ide abstrak tersebut.
10

 Pemahaman konsep matematika adalah perwakilan 

idea secara maujud atau simbol dan perhubungan antara satu idea dengan 

idea matematika lain.
11
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