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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belajar merupakan suatu kegiatan yang berproses dan unsur yang sangat 

penting dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan (Nidawati, 

2013). Hal ini dikarenakan setiap aktivitas dan prestasi yang diperoleh siswa 

merupakan hasil dari belajar. Belajar juga merupakan suatu proses untuk 

memperoleh pengetahuan. Pengetahuan tersebut dapat berpengaruh terhadap 

tingkah laku siswa di sekolah. Perubahan tingkah laku ini yaitu perubahan menuju  

yang lebih baik dalam menyangkut aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis 

seperti perubahan dalam pengertian, menyelesaikan masalah, proses berpikir, 

keterampilan dan sikap. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya bidang 

pendidikan yang menunjang proses belajar tersebut, yaitu matematika. 

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan 

dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Susanto, 2012: 

185). Dalam hal ini, matematika memiliki peranan penting dalam aspek 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu adanya penguasaan dan 

pengembangan ilmu matematika sejak dini. Melalui pembelajaran matematika 

siswa juga dituntut untuk memiliki kemampuan-kemampuan yang disebut dengan 

kemampuan matematis.  

Menurut NCTM (Ramdhani dkk. 2016) disebutkan bahwa terdapat lima 

kemampuan dasar matematika yang merupakan standar kemampuan matematika 

yakni pemecahan masalah (problem solving), penalaran dan bukti (reasoning and 

proof), komunikasi (communication), koneksi (connections), dan representasi 

(representation). Berdasarkan kurikulum tahun 2013 (Depdikbud dalam 

Maisyarah dan Surya, 2017) bahwa tujuan pembelajaran matematika adalah 

“bahwa siswa memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan konsep 
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dan menerapkan konsep atau algoritma secara fleksibel, akurat, efisien dan tepat 

dalam pemecahan masalah”. Berkaitan dengan hal tersebut, matematika 

merupakan ilmu yang memiliki keterkaitan satu sama lain antar materi. Hal ini 

turut didukung oleh  Hirdjan (Latipah dan Afriansyah, 2018) yang menyatakan 

bahwa matematika tidak diajarkan secara terpisah antar topik. Sehubungan dengan 

hal tersebut, perlu adanya proses pembelajaran yang berlangsung secara efektif 

yakni siswa dapat belajar secara aktif dan bermakna (Susanto, 2015: 186). Oleh 

karena itu kemampuan yang dapat menunjang hal tersebut yaitu kemampuan 

koneksi matematis. 

Menurut NCTM (Kusmanto dalam Lestari, 2017) koneksi matematis adalah 

bagian terpenting yang harus mendapatkan penekanan dalam proses pembelajaran 

pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dikarenakan kemampuan koneksi 

matematis mencakup ke dalam berbagai aspek, yaitu koneksi antar matematika, 

koneksi matematika dengan bidang studi lain dan dalam kehidupan sehari-hari. 

Melalui koneksi matematika maka pemikiran dan wawasan siswa terhadap 

matematika semakin terbuka dan semakin luas, tidak hanya terfokus pada konten 

tertentu saja, yang kemudian akan menimbulkan sikap positif terhadap 

matematika itu sendiri (Hendriana dkk. 2017: 85).  

Akan tetapi pada kenyataannya, kemampuan koneksi matematis siswa 

masih rendah. Di Indonesia, 69% siswa hanya mampu mengenali tema masalah 

tetapi tidak mampu menemukan keterkaitan antar tema masalah dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki seperti yang diungkapkan oleh Schoenfeld 

(Ahmad, 2014). Kurangnya kemampuan koneksi matematis siswa dalam 

menyelesaikan soal  mengakibatkan siswa harus lebih banyak mengingat berbagai 

konsep matematika terutama dalam hafalan rumus. Siswa yang hanya berpedoman 

pada hafalan rumus biasanya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal. 

Kelemahan lain belajar hafalan adalah seseorang kemungkinan besar tidak dapat 

menjawab soal baru lainnya. Menurut Noddings (Primelasari, 2018) pengetahuan 

yang sifatnya hafalan sama sekali tidak memberikan jaringan yang berguna bagi 

ide-ide yang ada karena hal  yang bersifat hafalan biasanya cepat terlupakan dan 

dapat dipandang sebagai konstruksi yang lemah. 
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Berdasarkan hasil wawancara pada lampiran 7 halaman 202 dengan guru 

mata pelajaran matematika pada salah satu Sekolah Menengah Pertama yang 

terletak  di Kota Sukabumi, menyatakan bahwa kemampuan koneksi matematika 

pada geometri belum optimal begitupun pada materi segiempat. Hal ini 

disebabkan karena kemampuan dasar siswa yang masih rendah. Pada dasarnya 

siswa mampu menyelesaikan soal ketika sudah memahami, akan tetapi mereka 

sudah terbiasa menghafalkan rumus. Pada pemecahan masalah dalam bentuk 

gambar, siswa tidak begitu mengalami kesulitan. Akan tetapi jika sudah dalam 

bentuk kontekstual, siswa sering bingung dalam menyelesaikan soal. Terutama 

jika menghadapi soal yang berhubungan dengan materi sebelumnya.  

Seperti yang tercantum pada lampiran 8 halaman 204  berdasarkan hasil 

ulangan harian pada materi segiempat, masih terdapat siswa yang memiliki nilai 

dibawah KKM. Ketika siswa dihadapkan dengan soal yang dihubungkan dengan 

materi lain, biasanya siswa masih merasa kesulitan. Padahal materi yang 

dihubungkan adalah materi yang sudah dipelajari sebelumnya sehingga siswa 

perlu diingatkan kembali materi apa saja yang dapat dihubungkan dengan materi 

segiempat. Setelah diulang kembali, siswa baru dapat mengingat kembali bahwa 

sebenarnya soal yang diberikan ada hubungannya dengan materi sebelumnya. 

Apalagi jika siswa menghadapi soal yang baru ditemukan, siswa merasa kesulitan 

bahkan sebelum mencoba menyelesaikan soal, rasa keingintahuan siswa menjadi 

berkurang. 

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menemukan penelitian yang relevan 

terutama berkaitan dengan kemampuan koneksi matematis yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan 

No Peneliti Deskripsi Penelitian 

1. Marlisa, Ernin dan 

Fitrianto (2016) 

Meneliti  analisis kemampuan koneksi matematis 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kembaran materi 

bangun datar.  Dari hasil penelitian diperoleh bahwa 

siswa berkemampuan tinggi dapat menguasai ketiga 

indikator kemampuan koneksi matematis. Siswa 

berkemampuan sedang dapat menguasai indikator 1, 
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pada indikator 3 siswa dapat mengenali tetapi tidak 

dapat menerapkan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari, sedangkan indikator 2 tidak dapat 

menguasai. Siswa berkemampuan rendah tidak dapat 

menguasai ketiga indikator kemampuan koneksi 

matematis. 

2. Sugiman 

(Apriyono, 2018) 

Rata-rata persentase penguasaan untuk setiap aspek 

koneksi adalah 41% antar topik matematika, 63% 

koneksi inter topik matematika, 56% matematika 

dengan pelajaran lain, dan 55% matematika dengan 

kehidupan. 

3. Anis, Susi, dan 

Ervin (2017) 

Meneliti  analisis kemampuan koneksi matematika 

siswa kelas IX A MTs Negeri 1 Jember subpokok 

bahasan kubus dan balok. Berdasarkan hasil 

penelitiannya  siswa yang berkemampuan koneksi 

matematika tinggi mempunyai koneksi sangat baik 

dengan memenuhi 3 indikator kemampuan koneksi 

matematika. Siswa yang berkemampuan koneksi 

matematika sedang memenuhi 2 indikator 

kemampuan koneksi matematika. Siswa yang 

berkemampuan koneksi matematika rendah tidak 

memenuhi 3 indikator kemampuan koneksi 

matematika. 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui gambaran tentang 

kemampuan koneksi matematis siswa, baik pada saat proses pembelajaran 

maupun saat menyelesaikan soal. Hal ini merupakan awal untuk memperbaiki 

mutu pendidikan sehingga guru dapat merancang proses pembelajaran yang tepat 

dalam mengatasi masalah yang dialami siswa dalam mengkoneksikan ide-ide 

matematika. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian 



5 
 

 
 

dengan judul “Analisis Proses Pembelajaran Matematika pada Geometri Ditinjau 

dari Kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMP”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembelajaran matematika untuk memunculkan 

kemampuan koneksi matematis siswa? 

2. Bagaimana kemampuan koneksi matematis siswa dalam menyelesaikan 

soal geometri? 

3. Apa saja faktor-faktor kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal tes 

kemampuan koneksi matematis? 

 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam melaksanakan penelitian ini dengan tujuan 

agar lebih fokus dan tearah adalah sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran berfokus pada siswa, berdasarkan 3 indikator 

kemampuan koneksi matematis dan menggunakan kurikulum 2013. 

2. Soal berupa soal verbal dalam menerapkan materi segiempat yakni 

persegi, persegi panjang, layang-layang, belah ketupat, trapesium, dan 

jajar genjang. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran matematika untuk memunculkan 

kemampuan koneksi matematis siswa. 

2. Mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis siswa dalam 

menyelesaikan soal geometri. 

3. Mendeskripsikan faktor-faktor kesulitan siswa dalam soal tes 

kemampuan koneksi matematis. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang 

profil kemampuan koneksi matematis dalam  menyelesaikan soal dan pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi siswa 

Siswa dapat mengetahui seberapa besar kemampuan koneksi matematis 

yang dimiliki dalam pembelajaran matematika. 

b) Bagi guru 

Sebagai alat evaluasi untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang 

dimiliki oleh siswa dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan 

dan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan guru dalam mengajar 

untuk memperbaiki proses pembelajaran yang akan datang. 

c) Bagi sekolah 

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan bimbingan 

yang berhubungan dengan siswa terutama dalam pembelajaran 

matematika sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah. 

d) Bagi peneliti 

Dapat menambah ilmu dalam menganalisis, menambah pengalaman 

dalam melakukan penelitian dan lebih paham cara menganalisis. 

 


