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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A.   Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa. Dunia telah 

membuktikan siapa yang memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan maka ia 

akan terlahir menjadi bangsa yang kuat disegala bidang serta mampu merangkak dan 

berdiri menjadi pemimpin dunia. Diantara sekian banyak ilmu pengetahuan yang 

memberikan konstribusi besar bagi kemajuan budaya dan pengetahuan suatu bangsa 

salah satunya adalah matematika. Peninggalan sejarah bangsa-bangsa dengan 

kebudayaan yang tinggi menunjukan peran ilmu matematika yang memiliki peranan 

penting. Kita dapat melihat hal ini dari misteri besar bangunan-bangunan kuno seperti 

piramid, sphink, menara miring, dan beberapa peninggalan budaya besar yang 

menunjukan peranan ilmu matematika yang besar pula, dari sinilah maka matematika 

menjadi salah satu ilmu pengetahuan yang wajib dipelajari oleh siapapun terutama di 

sekolah-sekolah. Pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia telah diterangkan 

dalam Al Qur’an Surat Al Mujadilah ayat 11, yaitu: 
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Terjemahan: 

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, 

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Mujadilah/58:11).1 

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk 

dipelajari karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan dapat mengembangkan 

kemampuan serta kepribadian siswa sehingga mampu menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pelajaran matematika diharapkan dapat 

menumbuh kembangkan kemampuan-kemampuan yang lebih bermanfaat untuk 

mengatasi masalah-masalah yang diperkirakan akan dihadapi siswa di masa depan. 

Matematika merupakan salah satu bidang yang mempunyai aplikasi banyak dalam 

kehidupan sehari-hari. Banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat 

diselesaikan dengan matematika. Matematika bukanlah pengetahuan yang berdiri 

sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam 

memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Oleh karena itu, 

matematika diajarkan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah 

atas bahkan sampai perguruan tinggi.  

Berdasarkan Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 

Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah salah satu tujuan mata pelajaran 

matematika adalah Memahami konsep matematika, merupakan kompetensi dalam 

                                                
1  Al-Qur’an Terjemahan, 58:11. 



3 

 

 

 

menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan menggunakan konsep maupun algoritma, 

secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah.2 Selain itu, 

pernyataan yang sama juga terdapat pada permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang 

standar isi mata pelajaran matematika, tujuan pembelajaran matematika, agar siswa 

mampu memahami topik matematika, menjelaskan keterkaitan antar topik dan 

mengaplikasikan topik pada algoritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam 

pemecahan masalah.3  

Dalam matematika terdapat lima kemampuan dasar matematika yang 

memiliki peran penting dalam mempelajari matematika, hal ini terdapat dalam 

National council of Teacher of Mathematic (NCTM) 2000, disebutkan bahwa lima 

kemampuan dasar standar matematika yakni pemecahan masalah (Problem Solving), 

penalaran dan bukti (reasoning and proof), komunikasi (communication), koneksi 

(connections), dan representasi (representation).4 Kelima kemampuan dasar 

matematika ini merupakan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang 

kaitanya dengan kemampuan matematika. Selain itu untuk mencapai pemahaman 

yang bermakna maka pembelajaran matematika harus diarahkan pada pengembangan 

kemampuan koneksi matematis antar berbagai konsep, memahami bagaimana 

konsep-konsep matematik saling terkait satu sama lain sehingga terbangun 

pemahaman menyeluruh, dan menggunakan matematik dalam konteks di luar 

                                                
2 Kemendikbud, Produk Hukum :Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah, 

Tsanawiyah, 2016, h.325. 

(https://docs.google.com/document/d/1cUEKzyQe26_H8qLpT6oUoDgjXivxIuyn1gUO2KlUt8A/edit). 
3 Kemendikbud, Standar Isi, 2016, h.326, 
4 The National  Council of Teachers of Mathematics (NCTM),Principles and Standards for  

School Mathematics,(Reston,VA: NCTM, 2000). 
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matematika, sehingga kemampuan koneksi merupakan salah satu standar yang harus 

dimiliki siswa agar siswa mampu mengaplikasikan tujuan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Berkaitan dengan pentingnya peran koneksi matematis dalam menyelesaikan 

masalah kehidupan sehari-hari, Hadi Kusmanto menerangkan bahwa koneksi 

matematika adalah kemampuan untuk menjelaskan bagaimana hubungan atau 

keterkaitan antara materi satu dengan lainnya atau sebuah konsep dengan konsep 

lainnya. Siswa harus mengetahui dan memahami setiap hubungan materi serta suatu 

konsep, dengan cara ini maka siswa akan menyadari pentingnya kedudukan suatu 

teorema, rumus, atau ide-ide matematika yang sedang dipelajarinya. Koneksi 

matematika akan membantu pembentukan persepsi siswa dengan cara melihat 

matematika sebagai bagian yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari.5 

Kemampuan koneksi matematika diperlukan oleh siswa dalam mempelajari beberapa 

topik matematika yang memang saling terkait satu  sama lain. Menurut Ruspiani, jika 

suatu topik diberikan secara tersendiri maka pembelajaran akan kehilangan momen 

yang sangat berharga dalam usaha meningkatkan prestasi belajar siswa dalam belajar 

matematika seacara umum. Tanpa kemampuan koneksi matematika, siswa akan 

mengalami kesulitan mempelajari matematika.6 

                                                
5 Hadi Kusmanto dan Iis Marliyana, Pengaruh Pemahaman Matematika Terhadap 

Kemampuan Koneksi Matematika Siswa Kelas VII di SMPN 2 Kasokande Kabupaten Majalengka, 

(Jurnal IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2014), Vol.3, No.2, h. 68 
6 Rosalina Harahap.dkk,”perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi dan kemampuan 

koneksi matematis siswa melalui pembelajaran kontekstual dengan kooperatif tipe STAD di SMP Al-

Washliyah 8 Medan”(jurnal Universitas Negeri Medan, 2012) h. 3 
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Fakta di lapangan menunjukan bahwa kemampuan koneksi matematis siswa 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Konawe Selatan Kelas VIII masih kurang. Hal ini 

berdasarkan hasil wawancara/observasi awal penulis dengan guru bidang studi 

matematika di sekolah tersebut menunjukan hasil yang kurang memuaskan mengenai 

kemampuan koneksi matematis siswa. Siswa kesulitan dalam menghubungkan antar 

konsep yang sebelumnya telah diketahui oleh siswa dengan konsep baru yang akan 

siswa pelajari. Dimana, pada saat siswa memulai pelajaran persaman linear dua 

variabel siswa kesulitan dalam membedakan antara variabel, konstanta dan suku 

padahal materi tersebut telah dipelajari sebelumnya pada materi Aljabar kelas VII. 

Selain itu, siswa juga masih kesulitan menyelesaikan masalah matematika persamaan 

linear dua variabel yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dimana ketika siswa 

diberikan soal dalam bentuk cerita, masih sedikit siswa yang memiliki kemampuan 

yang baik dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan, siswa tidak dapat 

mengaitkan masalah tersebut dengan pengetahuan yang dimilikinya. Kurangnya 

kemampuan koneksi matematis siswa juga dapat dilihat dari nilai hasil ulangan harian 

siswa yang menunjukan bahwa banyaknya siswa yang memperoleh nilai di bawah 

KKM yaitu 89 siswa dengan persentase sebesar 67,42% dan banyaknya siswa yang 

memperoleh nilai diatas KKM yaitu 43 siswa dengan persentase sebesar 32,58% 

dengan standar KKM sebesar 65. Sehingga dapat diasumsikan bahwa kemampuan 

koneksi matematis yang dimiliki siswa masih kurang.  

Selain kemampuan koneksi siswa yang kurang, proses pembelajaran 

matematika yang diberikan oleh guru yang kebanyakan menggunakan model 
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pembelajaran langsung atau pembelajaran konvensional, yaitu model pembelajaran 

yang kurang bervariatif sehingga siswa merasa bosan dan jenuh saat belajar. 

Pembelajaran langsung terlalu menempatkan guru sebagai sumber informasi segala-

galanya, sehingga siswa di cetak pengetahuannya seperti pengetahuan yang dikuasi 

oleh guru-gurunya. Ketika siswa diberikan masalah, dia hanya dapat menyelesaikan 

masalah tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh guru. Kegiatan pembelajaran 

seperti ini menyebabkan guru mendominasi kegiatan belajar mengajar, sementara 

siswa hanya menjadi pendengar dan pencatat yang baik.  

Rendahnya kemampuan koneksi matematis siswa tersebut mengindikasikan 

perlu adanya tindakan responsif guna meningkatkan kemampuan koneksi matematis 

siswa. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah 

model pembelajaran untuk dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis 

siswa. Model pembelajaran akan menjadi titik awal seorang siswa dapat mengenal, 

memahami, menyadari, dan dapat berperan aktif dalam pembelajaran matematika 

yaitu melalui model pembelajaran Problem based Learning (PBL) atau model 

pembelajaran berbasis masalah. Hal ini dilakukan karena ini dipandang mampu 

meningkatkan daya rangsang berpikir siswa tingkat tinggi dan berorientasi pada dunia 

nyata sehingga melalui model Problem based Learning diharapkan siswa dapat 

menghubungkan konsep matematika yang digunakan dalam memecahkan masalah 

matematika yang berkaitan dengan kehidupan nyata, seperti yang diungkapkan oleh 

Darmadi bahwa model pembelajaran Problem Based Learning merupakan sebuah 

pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga 
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merangsang peserta didik untuk belajar. Model pembelajaran ini merupakan suatu 

metode pembelajaran yang menantang peserta didik untuk “belajar bagaimana 

belajar, bekerja secara kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia 

nyata.7 Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Basuki yang berjudul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Kemampuan 

Koneksi Matematis Siswa dalam Pembelajaran Matematika”. Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa kemampuan koneksi matematis siswa yang mendapatkan 

pembelajaran Problem Based Learning lebih baik daripada yang mendapatkan 

pembelajaran konvensional. Hal ini menunjukan bahwa model pembelajaran berbasis 

masalah memberikan pengaruh yang baik terhadap kemampuan koneksi matematis 

siswa.8 

Melihat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Perbandingan pengaruh model pembelajaran Problem Based 

Learning dan model pembelajaran konvensional terhadap kemampuan koneksi 

matematis siswa kelas VIII MTsN 1 Konawe Selatan”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Siswa sering lupa terhadap materi yang telah dipelajari sebelumnya, padahal 

materi yang akan dihadapi berkaitan dengan materi sebelumnya. 

                                                
7 Darmadi, Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar Siswa, 

(Yogyakarta:Grup penerbitan CV BUDI UTAMA, 2017), cet. 1, h. 117 
8 Sugiarti dan basuki, Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap 

Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Dalam Pembelajaran Matematika, (STKIP Garut: Jurnal 

Pendidikan Matematika, 2014), Vol.3, No.3, h.157. 
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2. Model pembelajaran matematika kurang mendorong peningkatan koneksi 

matematis siswa. 

3. Kurang soal-soal latihan yang diberikan untuk mengoneksikan materi 

matematika baik antara topik matematika maupun dengan kehidupan sehari-

hari. 

4. Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan koneksi matematis siswa 

yaitu, siswa itu sendiri, guru, sarana prasarana, dan proses pembelajaran yang 

dilaksanakan. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah serta keterbatasan kemampuan yang 

dimiliki baik dari segi pengetahuan, materi, dan waktu serta agar penelitian ini 

lebih terarah pada tujuan maka penulis membatasi dengan batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran Problem 

Based Learning. 

2. Pokok bahasan yang akan diajarkan dan diujikan pada penelitian ini adalah 

pada pokok bahasan lingkaran. 

3. Dalam penelitian ini yang akan di ukur adalah kemampuan koneksi 

matematis siswa, yaitu mengaitkan antar konsep matematika, konsep 

matematika dengan konsep materi atau mata pelajaran lain dan 

menghubungkan materi matematika dengan kehidupan sehari-hari. 
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4. Model pembelajaran Problem Based Learning dikatakan memiliki pengaruh 

yang lebih baik jika kemampuan koneksi matematis siswa yang mendapatkan 

model pembelajaran Problem Based Learning lebih baik daripada 

kemampuan koneksi matematis siswa yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan koneksi matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based 

Learning? 

2. Bagaimana kemampuan koneksi matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh penerapan model pembelajaran Problem 

Based Learning dengan model pembelajaran konvensional terhadap 

kemampuan koneksi matematis siswa di MTsN 1 Konawe Selatan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Melihat masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian eksperimen ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan koneksi matematis siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. 
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2. Mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran konvensional. 

3. Mengetahui dan mengkaji perbedaan pengaruh penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning dan model pembelajaran 

Konvensional terhadap kemampuan koneksi matematis siswa. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau konstribusi 

nyata bagi kemajuan pembelajaran matematika di masa yang akan datang, 

utamanya pada peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Sekolah 

Memiliki referensi tambahan tentang model pembelajaran yang 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di 

sekolah. 

b. Bagi Guru 

Dapat dijadikan alternatif pilihan model pembelajaran matematika 

dalam meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. 
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c. Bagi siswa 

Dapat memberikan pengalaman baru dalam pembelajaran 

matematika sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi belajarnya 

terhadap matematika. 

d. Bagi Peneliti   

Harapannya dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam 

dunia pendidikan, khususnya matematika. Sehingga kedepannya dapat 

dikembangkan lagi untuk menggunakan metode yang lebih baik lagi. 


