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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan yang mampu mendukung dimasa mendatang adalah pendidikan 

yang mampu mengembangkan potensi siswa. Menurut Sukmadinata (2012) 

pendidikan berfungsi membantu siswa dalam pengembangan dirinya, yaitu 

pengembangan semua potensi, kecakapan, serta karakteristik pribadinya ke arah 

yang positif, baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Situasi pendidikan 

berintikan interaksi dan kerjasama antara guru dengan siswa, juga antara siswa 

dengan siswa, dan siswa dengan sumber belajar. Pembelajaran yang sudah tersusun 

dengan baik di dalam persiapan dapat tersampaikan dengan baik pula kepada siswa, 

maka ditempuh dengan cara mempersiapkan skema atau bagan tentang bahan 

pelajaran yang akan disampaikan dan dipergunakan sebagai media mengajar 

(Sardiman, 2007).  

Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan mulai dari Sekolah 

Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Hal itu menunjukkan betapa 

pentingnya peranan matematika dalam dunia pendidikan. Karim (2011) 

mengemukakan bahwa pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan dasar 

bagi penerapan konsep matematika pada jenjang berikutnya. Pentingnya 

pemahaman konsep pada pembelajaran matematika agar dapat menyelesaikan suatu 

masalah matematika dan tahu kapan dan bagaimana rumus matematika itu 

digunakan. Salah satu hal yang dibutuhkan agar pemahaman konsep dapat 

terpenuhi yakni dengan adanya bahan ajar.  

Bahan ajar merupakan salah satu hal yang mendukung proses belajar 

mengajar. Tanpa adanya bahan ajar, siswa dapat mengalami kesulitan untuk 

memahami materi jika hanya mengandalkan penjelasan dari guru saja. Bahan ajar 

yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik siswa, salah satu bahan ajar yang 

sering digunakan adalah Lembar Kerja Siswa (LKS). Pengertian dari LKS adalah 

lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa (Widyantini, 

2013). LKS berisi petunjuk dan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas 

yang diberikan oleh guru kepada siswa yang terkait dengan apa yang sedang 
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diajarkan. Penggunaan LKS dapat membantu siswa dalam mencapai pemahaman 

konsep dari materi yang diajarkan, selain itu juga dapat meningkatkan aktivitas dan 

kreativitas siswa selama kegiatan pembelajaran. 

Sebagian besar LKS yang beredar di pasaran penyajiannya dimulai dari 

ringkasan materi, contoh soal, kemudian soal dan lebih menekankan keterampilan 

prosedural namun kurang menekankan pemahaman konsep. Adanya LKS yang 

tidak menuntun siswa untuk berpikir kritis dan sistematis, pengertian maupun 

rumus-rumus langsung diberikan di awal kegiatan menjadikan siswa mengerjakan 

latihan soal langsung menggunakan rumus-rumus tersebut tanpa tahu konsep 

awalnya. Sejalan dengan pendapat Yuwono (2005) bahwa beberapa temuan 

menunjukkan pengajaran matematika yang menganggap proses untuk mendapatkan 

konsep atau rumus tidak penting dan mengutamakan siswa dapat memperoleh hasil 

akhir dengan tepat, lebih mementingkan keterampilan prosedural dan 

meminggirkan pemahaman konsep dapat berakibat negatif pada diri siswa. Peran 

guru sebagai fasilitator saat menyiapkan bahan ajar berupa LKS, harus disesuaikan 

dengan karakteristik siswa serta dapat menunjang kebutuhan siswa dalam 

memahami konsep.  

Pemahaman konsep dan penguasaan suatu materi merupakan prasyarat 

untuk menguasai materi atau konsep berikutnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Heruman (dalam Karim, 2011) dalam matematika setiap konsep berkaitan dengan 

konsep lain, dan suatu konsep menjadi prasyarat bagi konsep lainnya. Dengan 

demikian, pemahaman konsep merupakan hal yang sangat fundamental dalam 

pembelajaran matematika agar lebih bermakna. Faktanya dari hasil observasi yang 

dilakukan di kelas X SMA saat PPL (Praktik Pengalaman Lapangan), ketika KBM 

(Kegiatan Belajar Mengajar) berlangsung siswa dapat mengikuti pembelajaran 

dengan baik serta dapat mengerjakan soal yang tidak jauh beda dengan contoh yang 

sudah diberikan sebelumnya. Sedangkan ketika soal mulai dikembangkan atau saat 

ujian siswa kesulitan dalam menyelesaikan persoalannya. Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian Qodiyawati (2010) terjadi miskonsepsi pada pemahaman konsep 

materi peluang: (i) mengenai ruang sampel, (ii) mengenai peluang suatu kejadian, 
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dan (iii) mengenai batas-batas nilai peluang: siswa mengatakan batas maksimum 

nilai peluang adalah tak terhingga. 

Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi kesalahan dan kesulitan siswa 

dalam memahami dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan 

materi. Tidak adanya timbal balik antara guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. Pernyataan ini didukung dalam penelitian Iqbal (2014) yang 

menyatakan bahwa hal ini dibuktikan dengan guru yang hanya memberikan konsep 

materi tanpa melibatkan siswa untuk menemukan konsep itu sendiri. Jadi siswa 

hanya mengandalkan daya ingat dan lupa menghafal rumus. Dengan keterlibatan 

langsung, para siswa diharapkan memiliki kesadaran pribadi untuk gigih 

menjalankan fungsi pendidikan sesuai realitas diterapkan di tengah-tengah 

lingkungan mereka tinggal, terutama lingkungan sekolah. Proses pembelajaran 

yang demikian membutuhkan suatu metode yang dapat membuat siswa menemukan 

konsep sendiri, metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah Discovery 

Learning. Tuntutan kurikulum setiap pembelajaran memang lebih menekankan 

pada aktivitas siswa untuk menemukan konsep sehingga pembelajaran menjadi 

“student center” bukan “teacher center”. Sejalan dengan pendapat Illahi (2012) 

bahwa Discovery Learning merupakan salah satu metode yang memungkinkan para 

siswa terlibat langsung dalam kegiatan belajar-mengajar, sehingga mampu 

menggunakan proses mentalnya untuk menemukan suatu konsep atau teori yang 

sedang dipelajari. Hal ini didukung hasil dari dua penelitian, yakni Karim (2011) 

bahwa pembelajaran matematika dengan metode penemuan terbimbing lebih baik 

daripada pembelajaran konvensional dalam meningkatkan pemahaman konsep dan 

kemampuan berpikir kritis siswa, dan Cahyani (2014) dalam pengembangan LKS 

dengan metode penemuan terbimbing hasilnya sangatlah praktis, valid, dan efektif. 

Informasi lain yang didapat dari hasil observasi yakni, guru sudah 

merancang dan menyusun LKS dengan metode Discovery Learning tetapi beberapa 

siswa terkadang sulit dalam mengingat hasil dari pembelajaran, untuk itu dengan 

adanya pengembangan LKS ini akan dimodifikasi antara metode Discovery 

Learning dengan Mind Mapping. Dengan metode Mind Mapping siswa diharapkan 

dapat mengelompokkan konsep-konsep, lebih fokus pada pokok bahasan, serta 
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dapat menerima dan menyimpan informasi ke dalam memori dalam jangka panjang. 

Novita (2014) dalam penelitiannya yakni pengembangan LKS berorientasi problem 

solving dengan strategi Mind Mapping menyatakan bahwa LKS tersebut layak 

digunakan sebagai sumber belajar siswa, dengan hasil validasi yang sangat baik. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Buzan (2005) yang mengemukakan Mind Mapping 

adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil 

informasi ke luar dari otak, serta Mind Mapping merupakan cara mencatat yang 

kreatif, efektif, dan dapat memetakan pikira-pikiran siswa.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa bahwa perlu adanya 

pengembangan LKS secara khusus pada pokok bahasan peluang, sebab materi 

peluang merupakan salah satu bagian penting dari matematika yang diajarkan di 

sekolah. Tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari kita menerapkan materi 

peluang. Menghadapi suatu masalah, seperti mengambil keputusan dibutuhkan 

pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Berdasarkan kemungkinan yang ada, kita mengkalkulasi berapa peluang 

keberhasilan dan resiko kegagalan untuk satu alternatif penyelesaian. Oleh karena 

itu, penelitian ini diberi judul “LKS Matematika Dengan Metode Discovery 

Learning Dan Mind Mapping Pada Materi Peluang”. Dalam pengembangan LKS 

ini pada materi peluang, tidak menutup kemungkinan dapat digunakan untuk 

jenjang lain, tetapi penelitian ini dilakukan pada jenjang SMA.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat 

dirumuskan : Bagaimana kualitas produk LKS matematika dengan metode 

Discovery Learning dan Mind Mapping pada materi peluang yang dihasilkan? 

1.3. Pembatasan Masalah 

Bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar yang digunakan pendidik 

untuk menyampaikan informasi yang telah disusun secara valid, praktis, dan efektif 

untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Mengingat banyaknya bahan ajar dan 

materi yang dapat dijangkau pada penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan 

masalah. Ruang lingkup batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 
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1) Materi pembelajaran dalam penelitian ini dibatasi pada materi peluang untuk 

siswa kelas X SMA. 

2) Kualitas hasil pengembangan LKS dapat dilihat dari tiga kriteria: 

a) Aspek kevalidan 

LKS yang dikembangkan dapat dikatakan valid ketika sudah 

divalidasi oleh para ahli dengan menggunakan lembar validasi yang 

menyangkut beberapa indikator penilaian kevalidan LKS yang ditinjau 

dari empat aspek yaitu : materi, kesesuaian LKS dengan metode, 

konstruksi, dan bahasa. 

b) Aspek kepraktisan 

LKS yang dikembangkan dikatakan praktis dinilai dari respon 

siswa mengenai pendapat siswa terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan LKS dan mengetahui tentang minat siswa serta partisispasi 

siswa, kemudian tingkat keterlaksanaan LKS dalam suatu pembelajaran 

yang telah diisi oleh observer. 

c) Aspek keefektifan 

LKS yang dikembangkan dapat dikatakan efektif ketika 

penguasaan konsep siswa sudah baik yang dilihat dari ketuntasan siswa 

berdasarkan KKM Standar Nasional atau presentase banyak siswa yang 

tuntas di atas rata-rata KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang telah 

ditentukan yang diinterpretasikan dengan perhitungan presentase (%) 

ketuntasan klasikal. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menyusun 

produk LKS yang berkualitas dengan metode Discovery Learning dan Mind 

Mapping pada materi peluang. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Setiap hasil penelitian pada prinsipnya harus memiliki manfaat bagi 

pembaca atau pengguna. Hasil dari pengembangan ini adalah LKS matematika 

dengan metode Discovery Learning dan Mind Mapping pada materi peluang. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini antara lain : 

1) Bagi pengembang, pengembangan LKS ini merupakan usaha dalam 

meningkatkan kemampuan membuat media pembelajaran berbentuk LKS. 

Selain itu dapat bermanfaat sebagai bahan informasi untuk mengadakan 

bahan pengembangan lebih lanjut. 

2) Bagi siswa, LKS yang dihasilkan diharapkan menjadi sumber belajar yang 

dapat membantu siswa dalam menemukan dan memahami konsep materi 

yang dipelajari, menambah pengalaman siswa, dan meningkatkan nalar siswa 

sehingga siswa lebih kreatif, inovatif, dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Bagi guru, bisa menjadi bahan ajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

matematika dalam penanaman konsep. Selain itu, dengan menggunakan 

metode Discovery Learning dan Mind Mapping, guru dapat berperan sebagai 

fasilitator yang menciptakan proses belajar yang melibatkan siswa sehingga 

menumbuhkan keaktifan siswa dan tujuan belajar secara optimal dapat 

tercapai. 


