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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah modal bagi berkembangnya suatu Negara. Dengan 

pendidikan yang baik, maka akan dihasilkan pula sumber daya manusia yang 

baik dan berkualitas untuk pembangunan Negara. Untuk memperoleh hal itu 

tidak terlepas dari keberhasilan kegiatan belajar mengajar di kelas yang di 

antaranya meliputi pembelajaran matematika. 

Menurut Suherman (2010: 3) pembelajaran pada hakekatnya adalah 

kegiatan guru dalam membelajarkan siswa, ini berarti bahwa proses 

pembelajaran adalah membuat atau menjadikan siswa dalam kondisi belajar. 

Dengan pengertian di atas, pembelajaran matematika harus berprinsip pada 

minds-on, hands-on, constructivism, daily life, local material, dan enjoy 

(nyaman dan menyenangkan). 

Banyak guru yang menggunakan metode ekspositori pada setiap 

pembelajaran matematika di kelas. Dalam pembelajaran model ekspositori ini 

guru berperan sebagai pusat informasi utama, sedangkan siswa mengikuti apa 

yang ditetapkan oleh guru dengan cermat. Metode ini bertujuan agar semua 

isi pelajaran dapat tersampaikan kepada siswa secara langsung. Hal ini dapat 

mengakibatkan siswa bersifat pasif dalam kegiatan belajar mengajar, 

sehingga hasil yang diperoleh pun kurang baik. Padahal seharusnya guru 

hanya berperan sebagai fasilitator atau pembimbing agar siswa memperoleh 

materi pelajaran dengan sebaik-baiknya. Hal ini dapat membuat siswa jenuh 

dan bosan dengan pelajaran matematika. 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang menduduki peran 

penting dalam pendidikan karena dilihat dari manfaatnya, matematika sangat 

diperlukan untuk mengembangkan pola pikir seseorang. Selain itu 

matematika juga mempunyai peran yang besar dalam pengembangan ilmu-

ilmu lain sehingga dilihat dari waktu yang digunakan dalam pelajaran 
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matematika di sekolah, lebih banyak dibandingkan dengan mata pelajaran 

lainnya. Serta pelaksanaan pembelajaran matematika pun diberikan pada 

semua jenjang pendidikan yang dimulai dari Sekolah Dasar sampai 

Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, pembelajaran matematika harus 

diusahakan menarik dan menyenangkan. 

Namun hasil-hasil dalam belajar matematika belum mencapai yang 

diharapkan. Banyak penelitian yang menemukan bahwa hasil belajar 

matematika siswa di Indonesia masih belum memuaskan. Walaupun hasil 

Ujian Nasional (UN) mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya, namun 

masyarakat lebih mempercayai bahwa hasil studi PISA atau TIMSS (Trend in 

International Mathematics and Science Study) lebih representative dalam 

menggambarkan mutu hasil pembelajaran matematika. Studi yang dilakukan 

TIMSS memperlihatkan peringkat SMP kelas VIII asal Indonesia di tingkat 

Internasional. Menurut TIMSS 1999 (2000), dari 38 negara peserta, 

Indonesia berada pada peringkat ke 34 dengan skor rata-rata 403. Sedangkan 

rata-rata Internasionalnya adalah 487. Sedangkan, TIMSS 2003 (2005) 

memperlihatkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke 34 dari 46 negara 

peserta. Skor rata-rata siswa SMP kelas VIII asal Indonesia adalah 411. Jika 

dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya, misalnya Malaysia dan 

Singapura yang memiliki skor rata-rata berturut-turut 508 dan 605. 

Sementara TIMSS 2007 (2008) memperlihatkan Indonesia yang berada pada 

peringkat ke 36 dari 49 negara peserta, dengan skor rata-rata 397. Sedangkan 

skor rata-rata Internasionalnya adalah 500. 

Menurut National Council of Teacher of Mathematics/ NCTM (2000: 

67), lima standar yang berkembang dalam matematika sekolah yaitu 

kompetensi pemecahan masalah, penalaran, koneksi, komunikasi dan 

representasi. Kelima kompetensi ini merupakan kemampuan berpikir tingkat 

tinggi High-Order Mathematical Thinking (HOMT). Dengan demikian, 

kompetensi koneksi merupakan salah satu kompetensi tingkat tinggi yang 

sangat penting untuk dimiliki siswa. 
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Menurut Ruspiani (2000: 68) kemampuan koneksi matematika adalah 

kemampuan siswa mengaitkan konsep-konsep matematika baik antar konsep 

matematika itu sendiri maupun mengaitkan konsep matematika dengan 

bidang lainnya. Koneksi matematika bertujuan untuk membantu persepsi 

siswa dengan cara melihat matematika sebagai bagian yang terintegrasi 

dengan kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran koneksi matematika di 

sekolah menurut Rokhaeni (2011: 3) dapat dirumuskan ke dalam tiga bagian 

yaitu memperluas wawasan pengetahuan siswa, memandang matematika 

sebagai suatu keseluruhan yang terpadu bukan sebagai materi yang berdiri 

sendiri, serta mengenal relevansi dan manfaat matematika dalam konteks 

dunia nyata. 

Proses pembelajaran untuk mencapai semua kompetensi matematis 

diusahakan menggunakan model dan metode yang sesuai dengan 

karakteristik dari mata pelajaran matematika melalui aktivitas eksplorasi, 

elaborasi dan konfirmasi. Aktivitas tersebut dapat dilakukan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan dan menantang sehingga dapat memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran (Departemen 

Pendidikan Nasional: 2007). 

Dari gambaran permasalahan di atas, terlihat bahwa pembelajaran 

matematika perlu ditingkatkan. Untuk itu diperlukan solusi yang tepat dalam 

mengatasi masalah tersebut sehingga diharapkan dapat meningkatkan prestasi 

belajar matematika sendiri. 

Belajar akan lebih terasa manfaatnya ketika materi yang diajarkan itu 

berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini dibutuhkan kreativitas 

guru untuk mengaitkan mata pelajaran matematika dengan kehidupan sehari-

hari atau sering diistilahkan dengan pembelajaran kontekstual. 

Menurut Suherman (2010: 3), pembelajaran kontekstual adalah 

pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan (ramah, 

terbuka, negosiasi) yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa (daily 

life modeling), sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajkan, 

motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana 
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menjadi kondusif, nyaman dan menyenangkan. Prinsip pembelajaran 

kontekstual adalah aktivitas siswa. Siswa melakukan dan mengalami, tidak 

hanya menonton dan mencatat, dan pengembangan kemampuan sosialisasi. 

Ada tujuh indikator pembelajaran kontekstual sehingga bisa dibedakan 

dengan model lainnya, yaitu: 

1. constructivism (konstruktivisme), dalam indikator ini siswa 

belajar mengonstruksi pengetahuan di benak mereka sendiri, 

bukan menerima pengetahuan begitu saja, serta membantu siswa 

berpikir kritis, 

2. inquiry (penyelidikan), dalam indikator ini siswa didorong untuk 

aktif dalam menemukan sendiri pengetahuan, sehingga dengan 

sendirinya siswa akan bisa berpikir kritis, 

3. questioning (bertanya), dalam indikator ini guru memancing siswa 

agar mampu berpikir kritis untuk mengajukan pertanyaan tentang 

apa yang belum mereka pahami, 

4. modelling (pemodelan), merupakan proses pembelajaran dengan 

memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh 

setiap siswa, 

5. learning community (masyarakat belajar), dalam indikator ini 

siswa bisa dibagi menjadi beberapa kelompok maupun individual. 

Jika berkelompok diharapkan anggotanya heterogen agar hasil 

belajar siswa diperoleh dari hasil kerja sama dengan teman untuk 

menghilangkan berbagai hambatan akibat terbatasnya pengalaman 

dan cara pandang siswa. Dengan begitu diharapkan seluruh siswa 

partisipatif dalam kegiatan pembelajaran tersebut, 

6. reflection (refleksi), merupakan berpikir kembali tentang materi 

yang baru dipelajari, dan merenungkan kembali aktivitas yang 

telah dilakukan, 

7. authentic assessment (penilaian nyata), merupakan proses yang 

dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang 

perkembangan belajar yang dilakukan siswa. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

pendekatan kontekstual diduga dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan koneksi matematis siswa. 

Berdasarkan berbagai pemikiran yang telah disampaikan di atas maka 

penulis tertarik untuk menerapkan pembelajaran dengan model kontekstual 

untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa, khususnya dalam 

materi bangun ruang sisi datar (kubus dan balok). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa melalui 

pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual lebih baik 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional? 

2. Bagaimana sikap siswa terhadap pembelajaran kontekstual? 

 

C.    Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengkaji kemampuan koneksi matematis siswa melalui pembelajaran 

menggunakan pendekatan kontekstual dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional. Serta untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan kontekstual. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari manfaat yang diharapkan penulis demi 

terbentuknya pendidikan Indonesia yang maju. Secara khusus dimaksudkan 

untuk: 

1. Pendidik dan Satuan Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif penggunaan model 

pembelajaran matematika yang cocok untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 
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2. Peserta didik 

Penggunaan model ini diharapkan dapat memfasilitasi potensi peserta 

didik agar dapat membangun pengetahuan ke arah yang lebih baik. 

 

E. Definisi Operasional 

Dengan memperhatikan judul skripsi, ada beberapa istilah yang perlu 

dijelaskan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara penulis dan pembaca. 

1. Kemampuan koneksi matematis 

Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan dalam mengaitkan 

antar topik dalam matematika, matematika dengan bidang ilmu lain, serta 

matematika dengan kehidupan nyata. 

2. Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual 

Suatu pendekatan pembelajaran yang melibatkan suatu interaksi antara 

pendidik dan peserta didik di mana pendidik mengaitkan antara materi 

yang diajarkan dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong 

peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengaitkan 

komponen-komponen utama pembelajaran efektif, yaitu constructivism 

(konstruktivisme), inquiry (penyelidikan), questioning (bertanya), 

modelling (pemodelan), learning community (masyarakat belajar), 

reflection (refleksi), dan authentic assessment (penilaian nyata). 

3. Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran Konvensional adalah pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan yang biasa digunakan oleh guru matematika di sekolah tempat 

penelitian. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran yang 

dimulai dengan penyampaian materi secara eksplanasi dan demonstrasi, 

pemberian contoh soal oleh guru, dan dilanjutkan dengan pengerjaan soal-

soal latihan yang bersifat rutin oleh siswa. Dalam pembelajaran ini guru 

berperan sebagai pusat dalam pembelajaran dan mendominasi semua 

kegiatan pembelajaran, sedangkan siswa cenderung pasif dalam 
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pembelajarannya karena harus mendengarkan uraian guru dalam 

mengajar. 

 


