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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pemahaman konsep merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam 

pembelajaran matematika, karena pemahaman konsep merupakan suatu 

kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Salah satu kecakapan atau 

kemahiran matematika yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa dalam 

pembelajaran matematika yaitu berupa memahami konsep. 

Suatu konsep akan mudah dipahami dan diingat oleh siswa jika konsep 

tersebut disajikan melalui prosedur dan langkah-langkah yang tepat dan jelas. 

Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman dan penguasaan materi 

serta prestasi belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman dan penguasaan materi  

maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pembelajaran. Dalam Al-Qur’an 

surat Al-Anbiyaa’ ayat 67 berbunyi: 

         

Artinya: “Ah (celakalah) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. 

Maka Apakah kamu tidak memahami?” 
1
  

 Al-Qur’an surat Al-Anbiyaa’ ayat 67 ini menggambarkan bahwa 

pemahaman itu adalah sesuatu yang  penting, karena ketika kita tidak memahami 

sesuatu dengan baik, maka kita bisa menjadi orang yang celaka dan sesat, begitu  

pula dalam proses pembelajaran. Pembelajaran akan lebih bermakna bila siswa 

dapat memahami apa yang dipelajari, bukan hanya sekedar mengikuti apa yang
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siswa lain kerjakan. Apabila siswa telah memahami apa yang ia pelajari, maka 

siswa akan lebih mudah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 Proses pembelajaran merupakan interaksi timbal balik antara guru dan 

siswa yang berlansung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. 

Interaksi yang terjadi antara guru dan siwa ini bertujuan untuk menciptakan 

sebuah perubahan bagi siswa sehingga perubahan yang diharapkan akan dapat 

membantu pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

 Siswa diharapakan dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran dan 

mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan soal-soal latihan serta dapat 

mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga perlunya menyelenggarakan 

pembelajaran yang mendidik seperti memberikan apersepsi pada awal pelajaran 

dan memberikan motivasi dengan cara yang unik.
2
 

Sistem pembelajaran saat ini banyak pendekatan-pendekatan dan model-

model yang harus digunakan ataupun diterapkan dalam proses pembelajaran, 

sehingga memudahkan siswa memahami materi-materi pembelajaran, salah 

satunya yaitu pendekatan pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL). 

Pada pendekatan pembelajaran CTL sistem pembelajaran berfokus terhadap siswa, 

dimana siswa berperan aktif untuk menemukan dan memecahkan masalah-

masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. 

Proses pembelajaran sangat perlu mengaitkan materi-materi dengan 

kehidupan nyata sehingga siswa tertarik dan suasana pembelajaran tidak 

menegangkan, selain itu siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pelajaran 
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serta tidak mengganggap pelajaran matematika sangat membosankan dan 

pelajaran yang sangat sulit. 

Beberapa upaya yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kuantan Singingi antara lain: 1) menggunakan 

media power point sebagai penunjang proses pembelajaran. 2) memberikan 

kesempatan bertanya kepada siswa jika materi pelajaran belum paham. 3) 

memberikan evaluasi diakhir pertemuan untuk mengetahui sejauh mana 

perkembangan siswa. Namun demikian, dari upaya-upaya yang dilakukan oleh 

guru masih ada siswa yang kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang berbeda 

dengan contoh dan terlihat siswa sangat sulit membedakan mana yang contoh dan 

non-contoh, sehingga tingkat kemampuan pemahaman konsep siswa masih 

rendah.  

 Berdasarkan hasil wawancara di MTs N 1 Kuantan Singingi pada hari 

Senin (16 Januari 2017) pukul 14.00 dengan guru matematika yaitu bapak Deska 

Jumadi, S.Pd. diperoleh informasi bahwa pemahaman konsep siswa masih 

tergolong rendah. Hal ini terlihat bahwa siswa belum bisa menjawab soal-soal 

yang diberikan yang berbeda dengan contoh. Selain itu, siswa lebih sering 

menghafal rumus dan cara penyelesaian yang ada di buku dibandingkan 

memahami konsep, dan siswa juga beranggapan bahwa matematika itu  pelajaran 

yang sulit. 

Sumber belajar yang digunakan yaitu sudah menggunakan bahan ajar 

dalam pembelajaran yang meliputi buku cetak dan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

Kenyataannya LKS yang digunakan belum mampu menarik kemauan belajar 
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matematika siswa. Hal ini terbukti dari siswa yang hanya membuka LKS saat 

diinstruksikan oleh guru untuk mengerjakan soal-soal pada LKS. Siswa cenderung 

merasa bosan, karena LKS hanya berisikan soal-soal  latihan dan tampilan yang 

kurang menarik minat belajar siswa. Hal ini dapat dilihat bada gambar LKS 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 Gambar I.1  LKS siswa 

Kriteria LKS yang baik itu apabila isi materi yang disajikan sesuai dengan 

kurikulum yang mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan sesuai jenjang 

pendidikan dan mata pelajaran. Menurut Hendro Darmodjo dan Jenny R.E. 

Kaligis, LKS yang baik itu memenuhi syarat didaktik, artinya suatu LKS harus 
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mengikuti asas belajar mengajar yang efektif, syarat konstruksi yaitu aspek yang 

berhubungan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa-kata, tingkat 

kesukaran, dan kejelasan pada hakikatnya harus dapat dimengerti oleh siswa. 

Selanjutnya aspek teknik yaitu berhubungan dengan tulisan yang harus 

menggunakan huruf cetak.
3
 

Untuk itu perlu adanya pengembangan LKS sesuai dengan ktiteria ideal 

dari suatu bahan ajar LKS. Pengembangan LKS merupakan proses penyusunan 

lembar kerja siswa yang meliputi tahap pengembangan rancangan, tahap 

penyusunan situasi awal, dan tahap penilaian produk.  

 Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, peneliti mencoba 

mengembangkan suatu bahan ajar matematika yang dikaitkan dengan kehidupan 

nyata, yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis 

Pendekatan Pembelajaran Contextual Teaching and Learning untuk 

Memfasilitasi Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa MTs. 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan  latar belakang, rumusan masalah penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana hasil pengembangan LKS berbasis pendekatan CTL dalam 

memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep siswa MTs yang memenuhi 

kriteria valid? 
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2. Bagaimana hasil pengembangan LKS berbasis pendekatan CTL dalam 

memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep siswa MTs yang memenuhi 

kriteria praktis? 

3. Bagaimana hasil pengembangan LKS berbasis pendekatan CTL dalam 

memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep siswa MTs yang memenuhi 

kriteria efektif? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan 

diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan LKS yang valid dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran CTL untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa? 

2. Mengembangkan LKS yang praktis dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran CTL untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa? 

3. Mengembangkan LKS yang efektif dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran CTL untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa? 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Madrasah, tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam rangka memperbaiki 
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proses pembelajaran matematika serta menambah bahan ajar yang dapat 

digunakan untuk pembelajaran matematika. 

2. Bagi guru, hasil pengembangan LKS dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

ajar dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa  

3. Bagi siswa, melalui LKS berbasis CTL diharapkan dapat menigkatkan 

pengetahuan dan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

4. Bagi peneliti, hasil pengembangan LKS berbasis CTL diharapkan mampu 

menigkatkan pengetahuan dan pembuatan LKS berbasis pendekatan 

pembelajaran CTL. 

E. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. LKS memiliki penampilan yang menarik dan mudah dipahami. 

2. LKS yang disajikan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran CTL 

untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep siswa. 

3. LKS yang dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

4. LKS yang sesuai dengan level matematika siswa. 

F. Pentingnya Pengembangan 

Pengembangan LKS berbasis pendekatan pembelajaran CTL diharapkan 

dapat memfasilitasi kemampuan pemahaman konsep matematis siswa, serta 

meningkatkan rasa ingin tahu. Pengembangan ini diharapkan bisa menghasilkan 

sebuah pembaharuan dalam bahan ajar berupa LKS berbasis pendekatan 

pembelajaran CTL. 
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G. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian 

1. Asumsi 

Salah satu bahan ajar yang sering digunakan dalam pembelajaran 

matematika yaitu LKS. Sampai saat ini banyak di temukan bentuk dan model 

LKS yang beredar dan digunakan di sekolahan belum ada perubahan dari segi 

penampilan, maka dari itu peneliti mengembangkan LKS yang bisa menarik 

minat siswa dari segi penampilan dan isi. Asusmsi dari penelitian ini bahwa 

LKS yang dikembangkan mampu memfasilitasi siswa terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa yang dapat berguna dengan baik dalam 

proses pembelajaran. LKS yang dikembangkan disusun secara sistematis 

dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga tercapai indikator-indikator 

kemampuan pemahaman konsep matematis, maka LKS dapat memfasilitasi 

kemampuan pemahaman konsep matematis dan meningkatkan aktifitas 

belajar siswa. 

2. Keterbatasan Penelitian 

Mengingat kekurangan peneliti dalam penelitian pengembangan yang 

akan dilakukan, maka peneliti memiliki keterbatasan pengembangan dalam 

beberapa hal, yaitu:  

a. Pengembangan yang dilakukan berupa LKS 

b. Pengembangan LKS untuk siswa MTs 

c. Pengembangan LKS hanya dengan pendekatan pembelajaran CTL, tidak 

menggabungkan dengan model dan strategi lainnya. 
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H. Definisi Istilah 

Untuk lebih memperjelas dan menghindari kesalah pahaman maka perlu 

dijelaskan istilah-istilah dalam skripsi ini.  

1. Pendekatan Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Pendekatan Pembelajaran CTL adalah konsep belajar yang 

membantu guru mengaitkan antara materi dengan situasi dunia nyata siswa 

serta dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

2 Lembar Kerja Siswa (LKS)  

LKS merupakan perangkat pembelajaran sebagai pelengkap atau 

sarana pendukung pelaksanaan rencana pembelajaran. 

3. Pemahaman Konsep  

Pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa memanfaatkan 

atau mengaplikasikan apa yang telah dipahaminya kedalam kegiatan 

belajar. 


