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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 

mengembangkan daya pikir manusia. Mata pelajaran matematika perlu diberikan 

kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta 

didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, 

serta kemampuan bekerjasama (Depdiknas, 2006: 387). 

Materi lingkaran merupakan salah satu topik dalam matematika yang cukup 

menarik bagi guru dan siswa. Banyak permasalahan-permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari yang memerlukan pemahaman konsep lingkaran dalam 

pemecahannya. Dengan menguasai konsep lingkaran, siswa akan memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk dapat 

menyelesaikan masalah dalam kehidupanya sehari-hari khususnya mengenai 

masalah dalam bidang geometri. 

Untuk memudahkan guru dalam menyajikan materi lingkaran dalam proses 

pembelajaran dan memudahkan peserta didik untuk mempelajarinya, guru perlu 

mengorganisasikan materi tersebut yang kemudian dikembangkan ke dalam bahan 

ajar. Kemampuan guru dalam mengembangkan bahan ajar terkait dengan 

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional seperti yang tercantum dalam 

lampiran Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 
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Akademik dan Kompetensi Guru. Guru sebagai pendidik profesional diharapkan 

memiliki kemampuan mengembangkan bahan ajar sesuai dengan mekanisme yang 

ada dengan memperhatikan karakteristik dan lingkungan sosial siswa (Depdiknas, 

2010: 25). 

Menurut Sungkono (2003: 2), bahan ajar dapat diartikan bahan-bahan atau 

materi pelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis  berdasarkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

Bahan ajar bersifat sistematis artinya disusun secara urut  sehingga memudahkan 

siswa belajar. Di samping itu bahan ajar juga bersifat unik dan spesifik. Unik 

maksudnya bahan ajar hanya digunakan untuk sasaran tertentu dan dalam proses 

pembelajaran tertentu, dan spesifik artinya isi bahan ajar dirancang sedemikian 

rupa hanya untuk mencapai kompetensi tertentu dari sasaran tertentu. 

Salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan untuk mengaktifkan 

siswa dalam pembelajaran adalah Lembar Kerja Siswa (LKS). Dengan 

menggunakan LKS diharapkan siswa benar-benar aktif dan mandiri sehingga 

dapat menyerap dan mengingat lebih lama terhadap apa yang dipelajarinya. LKS 

memuat hal-hal yang perlu diketahui siswa dari pertanyaan-pertanyaan atau 

masalah-masalah yang harus dipecahkan oleh siswa. LKS juga dapat memberikan 

kesempatan penuh kepada siswa untuk mengungkapkan kemampuan dan 

keterampilan untuk berbuat sendiri dalam mengembangkan proses berpikirnya 

melalui mencari, menebak, bahkan menalar (Suhadi, 2007: 4). 
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Teori konstruktivisme menjelaskan bahwa pengetahuan seseorang adalah  

bentukan (konstruksi) orang itu sendiri. Pengetahuan seseorang tentang suatu 

benda  adalah konstruksi pemikiran tentang benda tersebut. Tanpa keaktifan  

seseorang mencerna dan membentuknya ia  tidak akan mempunyai  pengetahuan. 

Secara ekstrim Piaget menyatakan bahwa pengetahuaan tidak dapat ditransfer dari 

otak guru yang dianggap tahu, bila murid itu tidak mengolah dan membentuknya 

sendiri (Paul Suparno, 2001:123). Oleh karena itu, siswa harus dapat mengolah 

dan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Guru dituntut untuk tidak 

memberikan konsep dan prinsip umum secara langsung, tetapi siswa harus diberi 

kesempatan mengolah dan mengkonstruksi konsep dan prinsip umum secara 

mandiri. 

Dalam mengolah dan mengkonstruksi pengetahuan, siswa masih 

memberlukan bimbingan dari guru. Hal tersebut dikarenakan, pada umumnya 

siswa cenderung tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan, dan tidak semua siswa 

bisa melakukannya. Berdasarkan hal tersebut, Lembar Kerja Siswa (LKS) akan 

dikembangkan dengan metode penemuan terbimbing. 

Siswa SMP memiliki rentang usia sekitar  12 – 15 tahun. Pada usia tersebut, 

perkembangan kognitif siswa berada pada tahap operasi formal. Pada periode ini 

siswa sudah mampu berpikir secara logis tanpa kehadiran benda-benda konkret, 

dengan kata lain siswa sudah bisa melakukan abstraksi. Akan tetapi, 

perkembangan dari periode operasi konkret ke periode ini tidak terjadi secara 

mendadak, ataupun berlangsung sempurna (Depdiknas, 2004:5). Untuk itu, siswa 

tetap memerlukan bimbingan dan tuntunan agar dapat menemukan dan 
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mengkonstruksi pengetahuan secara tepat. Berdasarkan hal tersebut Lembar Kerja 

Siswa (LKS) dengan metode penemuan terbimbing cocok diterapkan dalam 

proses belajar siswa SMP. 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan metode penemuan terbimbing adalah 

LKS yang di dalamnya terdapat perintah-perintah yang bertujuan membimbing 

siswa untuk menemukan suatu konsep dan prinsip umum. Siswa didorong untuk 

berfikir sendiri, menganalisis sendiri, sehingga dapat menemukan konsep dan 

prinsip umum berdasarkan bahan atau data yang telah disediakan dalam bahan 

ajar. Pembelajaran yang menggunakan LKS dengan metode penemuan terbimbing 

menempatkan guru sebagai fasilitator, guru membimbing siswa di mana ia 

perlukan. Sampai seberapa jauh siswa dibimbing, tergantung pada kemampuannya 

dan materi yang sedang dipelajari.  

Siswa dihadapkan pada situasi dimana ia bebas menyelidiki dan menarik 

kesimpulan. Terkaan, intuisi, dan mencoba-coba (trial and error) hendaknya 

dianjurkan. Guru bertindak sebagai petunjuk jalan. Guru membantu siswa agar 

mempergunakan ide, konsep, dan ketrampilan yang sudah mereka pelajari 

sebelumnya untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Pengajuan pertanyaan 

yang tepat oleh guru akan merangsang kreativitas siswa dan membantu mereka 

dalam menemukan pengetahuan yang baru tersebut. Pengetahuan yang baru akan 

melekat lebih lama apabila siswa dilibatkan secara langsung dalam proses 

pemahaman dan mengkonstruksi sendiri konsep atau pengetahuan tersebut.  

 



5 
 

 

Dari uraian sebelumnya, peneliti memandang perlu dikembangkannya LKS 

yang disusun dengan metode penemuan terbimbing. Sesuai dengan makna 

pembelajaran dengan metode penemuan terbimbing dimana belajar merupakan 

suatu proses yang melibatkan siswa secara aktif dengan menemukan sendiri suatu 

prinsip umum. Untuk itu, peneliti mengadakan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Bahan Ajar Matematika Materi Lingkaran dengan Metode 

Penemuan Terbimbing untuk Siswa SMP Kelas VIII Semester 2”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimanakah kualitas bahan ajar matematika materi lingkaran yang 

dikembangkan dengan metode penemuan terbimbing untuk siswa SMP kelas 

VIII semester 2 dilihat dari kriteria validitas dan efektivitas? 

2. Bagaimanakah respon siswa  terhadap kegiatan pembelajaran menggunakan 

bahan ajar matematika materi lingkaran yang dikembangkan dengan metode 

penemuan terbimbing ini? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah : 

1. Mendeskripsikan kualitas bahan ajar matematika materi lingkaran yang 

dikembangkan dengan metode penemuan terbimbing untuk siswa SMP kelas 

VIII semester 2 dilihat dari kriteria validitas dan efektivitas. 
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2. Mendeskripsikan respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran menggunakan 

bahan ajar matematika materi lingkaran dengan metode penemuan terbimbing 

untuk siswa SMP kelas VIII semester 2. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Siswa SMP kelas VIII  

a. Membantu siswa dalam memahami materi pelajaran, terutama materi 

lingkaran. 

b. Menambah referensi bahan ajar yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

2. Guru yang bersangkutan 

a. Menambah pengalaman guru dalam menggunakan bahan ajar dengan 

metode penemuan terbimbing. 

b. Memacu guru untuk dapat mengembangkan bahan ajar secara mandiri. 

3. Mahasiswa 

a. Menambah pengalaman dalam membuat berbagai macam bentuk bahan 

ajar terutama dalam pembelajaran matematika materi lingkaran. 

b. Bahan ajar yang telah dibuat oleh mahasiswa mendapatkan apresiasi dan 

penilaian dari guru, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut lagi.  

 

 

 


