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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari

perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam

berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia, untuk itu

matematika hendaknya dapat dikuasai oleh segenap warga masyarakat

karena matematika dapat memberi bekal kepada masyarakat untuk

menerapkan matematika dalam berbagai keperluan. Salah satu tujuan yang

diharapkan dari pelajaran matematika sekolah, yakni dapat mengerti dan

paham dengan konsep matematika dan mampu memecahkan masalah

matematika yang berguna bagi kehidupan sehari-hari di masyarakat, untuk

itu manusia pada zaman sekarang ini harus menguasai matematika.1

Menurut Zubaidah Amir dan Risnawati, pembelajaran matematika

merupakan suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk

mengembangkan kreatifitas siswa yang dapat meningkatkan kemampuan

berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan baru

sebagai upaya meningkatkan penguasaan konsep yang baik.2 Sebagai

suatu mata pelajaran yang wajib diikuti oleh siswa tentunya ada standar

kemampuan yang ingin dicapai. Tujuan akhir dari proses belajar dalam

1Noviarni, Perencanaan Pembelajaran Matematika dan Aplikasinya,
(Pekanbaru: Benteng Media, 2014), h. 20

2Zubaidah Amir dan Risnawati, Psikologi Pembelajaran Matematika,
(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015).  h. 8
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matematika adalah dimilikinya kemampuan-kemampuan yang diharapkan

dalam pembelajaran matematika secara akuntabilitas yang tinggi.3

Menurut NCTM (National Council of Teacher of Mathematics) standar

proses kemampuan dalam pembelajaran matematika yaitu kemampuan

pemecahan masalah (Problem Solving), kemampuan penalaran

(Reasoning), kemampuan komunikasi (Communication), kemampuan

koneksi (Connection), dan kemampuan representasi (Representation).4

Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika yang

ditetapkan kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 diungkapkan bahwa

kompetensi lulusan dalam bidang studi matematika adalah mengusung

adanya peningkatan dan keseimbangan soft skills dan hard skills yang

meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam

bidang matematika. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 setara

dengan proses ilmiah, oleh karena itu kurikulum 2013 menggunakan

pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik. Menurut Permendikbud No.

81 A tahun 2013 dijelaskan bahwa proses pembelajaran berdasarkan

pendekatan saintifik terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan

informasi, mengasosiasi/mengoneksi (memperluas konsep, membuktikan)

dan mengkomunikasi.5

3 Risnawati, Keterampilan Belajar Matematika, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo,
2013). h. 5

4Rafiq Badeber dan Siti Fatimah, Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis
Siswa SMP melalui Pembelajaran Inkuiri Model Alberta. Jurnal Pengajaran MIPA,
Volume 20, Nomor 1, April 2015, h. 18

5 Depdiknas, Permendikbud No 81 A Tahun 2013  Standar Pendidikan Dasar dan
Menengah, (Jakarta: Depdiknas, 2013), h. 4
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Berdasarkan uraian tersebut, kemampuan koneksi matematis

merupakan salah satu standar kemampuan dari kemampuan lain yang

harus dimiliki oleh siswa. Yang menunjukan bahwa kemampuan koneksi

matematis merupakan kemampuan yang penting dikembangkan dan

dimiliki oleh siswa, karena kemampuan koneksi matematis merupakan

kemampuan yang sangat penting dan akan membantu pengusaan konsep

yang bermakna dan membantu menyelesaikan tugas pemecahan masalah

melalui keterkaitan antar konsep matematika dengan konsep dalam disiplin

lainnya serta dalam kehidupan sehari-hari.

Koneksi atau keterkaitan tersebut bertujuan untuk membantu

pembentukan persepsi siswa, dengan cara melihat matematika sebagai

bagian yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga, dapat

dikatakan bahwa siswa harus mampu mempelajari matematika melalui

pemahaman dan aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman dan

pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Sehingga dengan koneksi

matematika, konsep pemikiran siswa terhadap matematika akan semakin

luas, tidak hanya terfokus pada suatu topik tertentu yang dipelajari.

Menurut Rendya Regina Linto, Sri Elmita, dan Yusmet Rizal dalam

pembelajaran terlihat siswa masih sulit menghubungkan materi yang

mereka pelajari dengan materi prasyarat yang sudah mereka kuasai.
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Konsep-konsep yang dipelajari tidak bertahan lama dalam ingatan siswa,

akibatnya kemampuan koneksi mereka belum optimal.6

Mengingat pentingnya koneksi dalam pembelajaran, guru sebagai

subjek penting dalam pembelajaran hendaknya melakukan usaha dalam

peningkatan mutu pembelajarannya di dalam kelas. Meningkatkan mutu

pembelajaran dapat dilakukan dengan tersedianya bahan ajar yang

berkualitas yang mampu meningkatkan peran siswa sebagai objek

pembelajaran. Bahan ajar tersebut hendaknya mengerti akan kebutuhan

dan tingkat kemampuan siswa. Salah satu bahan ajar yang sering

digunakan dalam pembelajaran adalah Lembar Kerja Siswa (LKS).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan guru

matematika SMP Negeri 1 Kampar Timur Kecamatan Kampar pada

tanggal 25 Februari 2017 yaitu Bapak Drs. Hasril yang menyatakan bahwa

sekolah tidak selalu menggunakan LKS dalam proses pembelajaran

walaupun siswa memiliki LKS tersebut. Hal ini disebabkan karena LKS

tersebut belum dapat membantu guru untuk menyampaikan pembelajaran

sesuai dengan kebutuhan yang ada. Selain itu, Cover (sampul LKS)

dengan design dan kontraks warna yang kurang menarik perhatian dan

minat siswa serta gambar-gambar pada soal dapat dikatakan kurang

menarik dan tidak ada variasi warna pada LKS tersebut. Beliau juga

mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran siswa lebih cendrung

6 Rendya Logina Linto, dkk. Kemampuan Koneksi Matematis dari Metode
Pembelajaran Quantum Teaching dengan Peta Pikiran Vol 1. No. 1 2012. Jurnal
Pendidiikan Matematika, h. 83
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menunggu materi yang diberikan oleh guru. Beliau juga menyatakan

bahwa kesulitan yang dialami sebagian besar siswa adalah siswa masih

kesulitan dalam menghubungkan materi matematika dalam kehidupan

sehari-hari, sebagian siswa masih kesulitan dalam menghubungkan konsep

matematika dengan konsep dalam pelajaran lain, menyelesaikan

permasalahan matematika dengan konsep dunia nyata atau kehidupan

sehari-hari.

Selain itu, siswa terkadang kurang aktif sehingga guru kesulitan

untuk menggali ide yang ada pada siswa tersebut. Padahal di sekolah guru

telah menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk mengatasi

berbagai masalah yang dihadapi siswa tersebut, namun hasilnya belum

sesuai dengan harapan. Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada

beberapa siswa SMP Negeri 1 Kampar Timur, siswa menyatakan bahwa

LKS yang disediakan sekolah tidak selalu digunakan oleh guru pada saat

proses pembelajaran.

Setiap permasalahan yang dihadapi selalu mempunyai

penyelesaian, termasuk permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam

pembelajaran, karena Allah menjamin didalam Al-Qur’an bahwa sesudah

kesulitan selalu ada kemudahan yang diberikan Allah sebagaimana

firmannya dalam QS. Al-Insyiroh ayat 5-6 :
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Artinya: “Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. 94:
5-6)7

Berdasarkan dari keadaan tersebut, peneliti merancang sebuah

LKS yang dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh siswa dan

guru. LKS yang menarik dan bervariasi. LKS yang bisa membimbing

siswa untuk belajar secara mandiri dengan isi LKS yang mudah dipahami

dan dipelajari, serta materi LKS yang di ambil dan disesuaikan dengan

beberapa sumber buku.

Berdasarkan masalah yang dijumpai di SMP Negeri 1 Kampar

Timur, maka peneliti mengembangkan sebuah LKS dengan menggunakan

metode Guided Discovery. Dengan metode Guided Discovery tentu akan

lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Siswa belajar aktif

dengan konsep, prinsip dan guru mendorong siswa untuk mempunyai

pengalaman dan hubungan pengalaman tersebut untuk menemukan

prinsip-prinsip bagi diri sendiri. Sehingga memungkinkan siswa untuk

lebih mengembangkan daya kreatifitas dan membangun pengetahuan yang

tepat yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi oleh siswa.

Pada Guided Discovery, guru mengemukakan masalah, dan

membimbing siswa dalam hal mencatat data. Guided Discovery dirancang

untuk mengajarkan konsep dan hubungan antarkonsep. Menurut Favid

dkk, pada saat menerapkan metode Guided Discovery, guru lebih sedikit

7 Syaamil Al-Qur’an Terjemahan Tafsir Per Kata. (Bandung: Sygma Publishiing,
2010 cet. pertama), h. 596
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menjelaskan dan lebih banyak untuk mengajukan pertanyaan sehingga

membuat siswa cendrung aktif dan memotivasi siswa dalam kegiatan

pembelajaran.8

Guided Discovery memiliki kaitan dengan koneksi matematis, hal

ini dapat dilihat bahwa kemampuan koneksi menuntut siswa agar dapat

untuk menghubungkan gagasan-gagasan matematis, yang akan membuat

pemahaman mereka menjadi lebih dalam dan bertahan lama. Sehingga

melalui kemampuan koneksi matematis dalam pembelajaran matematika

siswa dapat berpartisipasi aktif merasakan pengalaman-pengalaman yang

bermakna, dimana pengalaman tersebut akan memperkuat hubungan

antara pengetahuan yang ada dengan pengetahuan yang baru.9 Sedangkan

Guided Discovery menuntut siswa agara dapat belajar secara aktif dalam

proses pembelajaran dan siswa didorong untuk berpikir sendiri sehingga

dapat menemukan prinsip umum berdasarkan bahan atau data yang telah

disediakan oleh guru.

Selanjutnya pengembangan LKS disesuaikan dengan metode

pembelajaran yang dipilih guru. Kemampuan koneksi matematis siswa

yang menggunakan Guided Discovery diharapkan memperoleh

kemampuan koneksi matematis yang lebih signifikan dibandingkan

dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran secara konvensional.

8 Taufik widhiyantoro, Meti Indrowati dan riezky Maya Probosari. The
Effectiveness Of Guided Discovery Method Aplication Toward Creative Thinking Skill
At The Tenth Grade Students Of SMA N 1 Teras Boyolali In The Academic Year
2011/2012. Jurnal Pendidikan Biologi FKIP UNS. Volume 4 No. 3. h. 92

9 Uba Umbara,  Implementasi Pembelajaran Guided Discovery Terhadap
Kemampuan Koneksi Matematis Berdasarkan KAM, (Jurnal Seminar Nasional
Matematika dan Pendidikan Matematika FKIP UMP Purwokorto:2015) . h. 488
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Maka guru dapat memodifikasi atau merancang LKS matematika yang

sudah ada dengan merubah beberapa bagian dari komponen-komponen

yang ada pada Guided Discovery. Mengingat bahwasanya matematika

adalah mata pelajaran yang memadupadukan dan mengaitkan beberapa

konsep yang saling memiliki hubungan. Maka, perlu adanya

pengembangan LKS yang bertujuan untuk menciptakan proses

pembelajaran yang berarti dan sesuai dengan kurikulum yang ada.

Sehingga dengan LKS berbasis Guided Discovery ini, diharapkan bisa

memfasilitasi kemampuan koneksi matematika siswa.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peneliti melakukan

penelitian berjudul: “Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis

Guided Discovery Untuk Memfasilitasi Kemampuan Koneksi

Matematika Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kampar

Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka rumusan

masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat validitas lembar kerja siswa berbasis pembelajaran

Guided Discovery untuk memfasilitasi kemampuan koneksi matematis

siswa?
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2. Bagaimana tingkat kepraktisan lembar kerja siswa berbasis

pembelajaran Guided Discovery untuk memfasilitasi kemampuan

koneksi matematis siswa?

3. Bagaimana tingkat efektifitas lembar kerja siswa berbasis pembelajaran

Guided Discovery untuk memfasilitasi kemampuan koneksi matematis

siswa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka tujuan

dari penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan dan menghasilkan lembar kerja siswa berbasis

pembelajaran Guided Discovery untuk memfasilitasi kemampuan

koneksi matematis siswa yang memenuhi kriteria valid.

2. Mengembangkan dan menghasilkan lembar kerja siswa berbasis

pembelajaran Guided Discovery untuk memfasilitasi kemampuan

koneksi matematis siswa yang memenuhi kriteria praktis.

3. Mengembangkan dan menghasilkan lembar kerja siswa berbasis

pembelajaran Guided Discovery untuk memfasilitasi kemampuan

koneksi matematis siswa yang memenuhi kriteria efektif.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi sekolah, hasil pengembangan lembar kerja siswa ini diharapkan

dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam rangka memperbaiki

proses pembelajaran matematika serta alternatif pembelajaran sehingga
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dapat memberikan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan koneksi

matematis serta menambah bahan ajar yang dapat digunakan untuk

pembelajaran matematika.

2. Bagi guru, hasil pengembangan lembar kerja siswa ini dapat

dimanfaatkan sebagai bahan ajar dalam meningkatkan kemampuan

koneksi matematis siswa.

3. Bagi siswa, hasil pengembangan lembar kerja siswa ini diharapkan

dapat menyelesaikan persoalan matematika lebih kreatif lagi.

4. Bagi peneliti, hasil pengembangan lembar kerja siswa ini diharapkan

mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pembuatan

lembar kerja siswa berbasis Guided Discovery.

E. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan

Spesifik produk yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Produk merupakan lembar kerja siswa berbasis Guided Discovery dan

bisa dijadikan sebagai bahan ajar mandiri untk siswa.

2. LKS disesuaikan dengan kurikulum 2013 serta mempunyai penampilan

dengan kombinasi warna, gambar dan tulisan yang menarik.

3. LKS dengan pembelajaran Guided Discovery disusun sesuai dengan

indikator kompetensi.

4. LKS dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, alokasi waktu, tahapan

dan skor sehingga mudah digunakan.
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5. LKS yang dikembangkan sesuai dengan materi yang siswa pelajari,

sesuai dengan tujuan pembelajaran, menggunakan bahasa sesuai EYD

dan menggunakan kata-kata yang mudah dipahami.

6. Soal-soal pada LKS pembelajaran matematika lebih menekankan pada

soal kemampuan koneksi matemaatis.

F. Pentingnya Pengembangan

Pengembangan ini dilakukan diharapkan dengan harapan agar

diperoleh LKS matematika berbasis Guided Discovery yang valid dan

praktis yang dpat memfasilitasi kemampuan koneksi matematis siswa.

Pengembangan LKS berbasis Guided Discovery ini tidak terfokus kepada

guru saja, melainkan aktif melibatkan siswa. Produk ini dapat dijadikan

sebagai bahan ajar di sekolah menengah pertama(SMP) atau sederajat

untuk memfasilitasi kemampuan koneksi matematis siswa.

Pengembangan LKS berbasis Guided Discovery ini mempermudah

guru, praktisi pendidikan dan siswa, karena produk ini didesain dengan

pembelajaran berbasis Guided Discovery dan menggunakan bahasa yang

mudah dipahami.

G. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan

1. Asumsi

Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan dalam proses belajar

mengajar adalah LKS. Mengingat banyaknya LKS yang telah ada.

Namun LKS yang sudah ada belumlah dikatakan sempurna, maka dari
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itu tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan LKS. Maka

peneliti mengembangkan LKS berbasis Guided Discovery untuk

memfasilitasi kemampuan koneksi matematis yang dapat berguna

dalam proses pembelajaran. Sebab LKS yang dikembangkan ini

memilki kelebihan yaitu dengan mengaitkan permasalahan secara nyata

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terciptalah pembelajaran yang

bermakna serta memicu daya koneksi siswa.

2. Keterbatasan

Keterbatasan penelitian dalam pengembangan ini dibatasi pada

beberapa aspek berikut:

a. Pengembangan yang dilakukan hanya berupa LKS.

b. Materi yang dikembangkan dalam LKS berbasis Guided Discovery

hanya materi barisan dan deret aritmatika.

c. Pengembangan LKS hanya berbasis pembelajaran Guided

Discovery untuk memfasilitasi kemampuan koneksi siswa.

H. Defenisi Operasional

Beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian pengembangan merupakan suatu psoses yang dipakai untuk

mengembangakan dan memvalidasi produk penelitian. Penelitian ini

mengikuti suatu langkah secara siklus.10

10 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembanga, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Grup, 2012), h.215
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2. Lembar kerja siswa adalah materi yang sudah dikemas sedemikian

rupa, sehingga peserta didik diharapkan dapat mempelajari materi

tersebut secara mandiri.11

3. Guided Discovery adalah suatu metode pembelajaran yang dirancang

untuk mengajarkan konsep-konsep dan hubungan antar konsep.12

4. Kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan dasar

mengaplikasikan konsep matematika dalam penyelesaian masalah yang

nyata.13

5. Model pembelajaran dapat dikatakan valid jika bahan ajar yang

dikembangkan mengacu kepada tingkat desain intervensi yang

didasarkan pada pengetahuan yang saling berkaitan.14

6. Model pembelajaran dapat dikatakan praktis jika bahan ajar yang

dikembangkan mengacu kepada tingkat bahwa penggunaan (pakar-

pakar lainnya) mempertimbangkan intervensi dapat digunakan dan

disukai dalam kondisi normal.15

11 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif,( Yogyakarta :
DIVA Press, 2013), h. 204

12 Hanri Eko Saputro, Implementasi Metode Guided Discovery dalam
Pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang dalam Sinopsis Tesis,
(Semarang, 2012), tersedia di
http://eprints.walisongo.ac.id/70/1/Hanry_Tesis_Sinopsis.pdf, diakses 30 maret 2017.

13 Utari Sumarno, Dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Matematika, h. 199.
14 Rochmad, “Desain Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran

Matematika” , Jurnal FMIPA UNNES, Vol. 3, No.1 Juni 2012,  h. 69
15 Ibid., h. 70


