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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Kemampuan koneksi dan pemecahan masalah matematik merupakan suatu 

kompetensi yang harus dimiliki individu dan tujuan yang akan dicapai dalam 

pembelajaran matematika sebagaimana dinyatakan dalam kurikulum matematika. 

Dalam proses pembelajaran, siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman 

menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk 

diterapkan untuk memecahkan masalah yang bersifat tidak rutin. Namun 

demikian, kenyatan di lapangan berdasarkan hasil observasi Gordah (2008) 

menunjukkan bahwa koneksi matematik dan pemecahan masalah dalam 

pembelajaran matematika belum dijadikan sebagai kegiatan utama.  

NCTM (2000) mengungkapkan bahwa siswa diharapkan diantaranya 

memiliki kemampuan koneksi dan pemecahan masalah.  Kemampuan koneksi dan 

pemecahan masalah matematik bukan hanya sebagai suatu keterampilan yang 

harus diajarkan dan dipelajari serta digunakan dalam matematika, tetapi 

merupakan suatu kemampuan dan keterampilan yang akan dimanfaatkan dalam 

menghadapi permasalahan keseharian serta dalam situasi-situasi pengambilan 

keputusan dalam kehidupan individu. Oleh karena itu melalui kemampuan 

koneksi diupayakan agar siswa mampu memecahkan masalah matematik yang 

saling berhubungan baik antar ide atau topik dalam matematika, matematika 
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dengan bidang ilmu lain maupun dengan kehidupan nyata, sehingga siswa tidak 

memandang sempit terhadap matematika.  

Untuk mengembangkan kemampuan koneksi dan pemecahan masalah 

matematik, Sumarmo (Yaniawati, 2001) menyatakan bahwa dalam pembelajaran 

matematika sebaiknya memenuhi keempat pilar pendidikan masa datang 

(UNESCO), yakni (1) learning to know, (2) learning to do, (3) learning to be dan 

(4) learning to live togheter in peace and harmoni. Keempat pilar ini bukan suatu 

urutan melainkan saling melengkapi satu dengan yang lainnya, namun hendaknya 

dalam pembelajaran ditiap jenjang pendidikan, guru dapat menciptakan suasana 

belajar yang membuat keempat pilar tersebut secara bersama-sama dan 

berlangsung seimbang.  

Di samping itu, tujuan mempelajari matematika SMA (Depdiknas, 2006) 

adalah agar siswa memiliki kemampuan: (1) memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma 

secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah, (2) 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika, (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merencanakan model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh, (4) mengomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah 

dan (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 
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memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Mengacu pada kemampuan siswa yang diharapkan pada pilar ketiga dan 

keempat UNESCO dan tujuan umum pembelajaran matematika pada poin (1) dan 

(3) di atas, setiap guru dan yang terkait dengan masalah pengembangan 

pendidikan seyogyanya berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan 

pembelajaran matematika dalam upaya meningkatkan kemampuan siswa, yakni 

kemampuan koneksi dan pemecahan masalah matematik.  

Menurut Bell, Ebbut dan Staker (Sugiatno, 2007) untuk semua jenjang 

pendidikan, pembelajaran matematika meliputi fakta, konsep, keterampilan 

penalaran, keterampilan algoritma dan keterampilan pemecahan masalah. Dalam 

pembelajaran matematika, hendaknya siswa dibiasakan untuk memecahkan 

masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan bekerja dengan ide-

ide. Karena belajar matematika bukan sebuah proses pemberian sejumlah konsep 

atau algoritma/aturan oleh guru kepada siswa, melainkan sebuah proses 

mengorganisasi fakta, konsep, prinsip menjadi sebuah susunan konsep baru 

melalui aktivitas fisik maupun mental menurut kemampuan atau cara masing-

masing siswa.  

Hal ini juga dipertegas oleh Silver (Noer, 2007) yang mengatakan bahwa 

penemuan masalah dan pemecahan masalah adalah inti dari mata pelajaran 

matematika dan merupakan ciri-ciri dari berpikir matematis. Untuk itu, dengan 

siswa terbiasa mengerjakan soal-soal non-rutin, soal-soal yang tidak hanya 

mengandalkan ingatan yang baik saja, tetapi siswa diharapkan dapat mengaitkan 
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dengan topik lain dalam matematika itu sendiri, dengan mata pelajaran lain dan 

dengan situasi nyata yang pernah dialaminya atau yang pernah dipikirkannya 

sehingga kemampuan pemecahan masalah matematik siswa akan meningkat. 

Kemudian siswa bereksplorasi dengan benda kongkrit, lalu siswa akan 

mempelajari ide-ide matematika secara informal, selanjutnya belajar matematika 

secara formal (Syaban, 2008). 

Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan koneksi 

dan pemecahan masalah matematik siswa pada umumnya rendah. Dalam 

Sumarmo (1993), kemampuan siswa SMA kelas 1 dalam menyelesaikan masalah 

matematika pada umumnya belum memuaskan. Ruspiani (2000) menemukan 

bahwa kemampuan siswa dalam melakukan koneksi matematika masih tergolong 

rendah. Sedangkan, dari hasil penelitian Yaniawati (2001) menemukan bahwa 

pembelajaran dengan pendekatan open ended dapat meningkatkan kemampuan 

koneksi dan pemecahan masalah matematik (Noer, 2007), namun belum mencapai 

kriteria hasil belajar yang baik. Atas dasar ini, perlu adanya upaya untuk dapat 

meningkatkan kemampuan tersebut.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga pendidik adalah 

melakukan inovasi dalam pembelajaran. Sebagaimana disarankan oleh Ausubel 

(Ruseffendi, 2006) bahwa sebaiknya dalam pembelajaran digunakan pendekatan 

yang menggunakan metode pemecahan masalah, inquiri dan metode belajar yang 

dapat menumbuhkan berfikir kreatif dan kritis, sehingga siswa mampu 

menghubungkan/mengaitkan (koneksi) dan memecahkan antara masalah 

matematika, pelajaran lain ataupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan 
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nyata. Dengan adanya inovasi terutama dalam perbaikan metode dan cara 

menyajikan materi pelajaran, diharapkan terdapat perubahan kognitif pada siswa. 

Hal ini sesuai dengan tujuan kurikulum sekolah dasar dan menengah. Di 

mana dalam pembelajaran guru diharapkan aktif dalam menyiapkan dan memberi 

pelajaran yang sesuai untuk memperkaya dan mempercepat perkembangan 

pengetahuan dan mental siswa. Karena itu pengetahuan siswa yang diperoleh 

bukan karena meniru dan bukan pula menggambar realitas di luar diri siswa tetapi 

dikontruksi melalui proses membuat struktur, kategori, konsep dan skema yang 

diperlukan untuk membentuk pengetahuan (Ajisaka, 2007). Dengan demikian 

diharapkan kemampuan koneksi dan pemecahan masalah matematik akan 

terstruktur dalam skemata siswa. 

Namun guru tidak dapat dengan mudah menanamkan pengetahuan pada 

diri siswa. Slavin (Rochmad, 2008) yang menyatakan bahwa siswa harus 

mengkonstruksi pengetahuan dalam benaknya. Berkaitan dengan hal ini, guru 

dapat menciptakan suasana pembelajaran sehingga informasi, keterampilan dan 

konsep yang disampaikan menjadi bermakna dan relevan bagi siswa dengan cara 

memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menemukan dan menerapkan 

ide mereka sendiri serta suasana pembelajaran yang mampu menjadikan siswa 

memiliki kebenaran dan dengan penuh kesadaran belajar menggunakan 

strateginya sendiri. Dengan demikian guru dapat memberi tangga kepada siswa 

agar dapat digunakan untuk naik menuju ke pemahaman yang lebih tinggi, tetapi 

biarkanlah siswa sendiri yang memanjatnya.  
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Tugas guru dalam pembelajaran matematika diharapkan mampu membuat 

siswa berpartisipasi aktif, mendorong pengembangan intelektual siswa, 

mengembangkan pemahaman dan keterampilan matematika, dapat menstimulasi 

siswa, menyusun hubungan dan mengembangkan tata kerja ide matematika, 

mendorong untuk memformulasi masalah, pemecahan masalah dan penalaran 

matematika, memajukan komunikasi matematika, menggambarkan matematika 

sebagai aktifitas manusia, serta mendorong dan mengembangkan keinginan siswa 

mengerjakan matematika (NCTM, Silver dalam Dahlan, 2008). Untuk itu guru 

dapat mengembangkan pembelajaran matematika yang dapat menumbuhkan dan 

meningkatkan daya pikir siswa. 

Pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan seperti yang diharapkan 

di atas salah satunya adalah menggunakan pendekatan open ended. Pendekatan 

open ended ini merupakan salah satu upaya inovasi pendidikan dalam 

pembelajaran matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ahli pendidikan 

matematika di Jepang (Dahlan, 2008). 

Jupri (2007) mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran di sekolah 

adalah masalah-masalah tertutup (closed problems). Dalam menyelesaikan 

masalah-masalah matematika tertutup ini prosedur yang digunakan sudah hampir 

dikatakan mendekati standar berdasarkan kurikulum. Akibatnya sering timbul 

apersepsi yang keliru terhadap matematika. Matematika dianggap sebagai 

pengetahuan yang pasti, prosedural dan abstrak. Sementara itu masalah-masalah 

matematika terbuka (open problems) sendiri hampir tidak disajikan dalam 

pembelajaran matematika di sekolah, sehingga apabila ada permasalahan 
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matematika seperti ini, soal atau permasalahan itu dianggap “salah soal” atau soal 

yang tidak lengkap.  

Dengan keragaman penyelesaian atau metode penyelesaian tersebut maka  

pendekatan open ended memberikan keleluasan berpikir pada siswa untuk 

mengemukakan jawaban dalam memecahkan suatu masalah. Siswa juga 

diharapkan lebih memahami suatu topik dan keterkaitannya dengan topik lainnya 

baik dalam pelajaran matematika ataupun dengan mata pelajaran lain dan dalam 

kehidupan sehari-hari. Selain itu, karena sifatnya yang terbuka siswa akan merasa 

tertantang dalam belajar matematika. Melalui presentasi dan diskusi tentang 

beberapa penyelesaian alternatif, pendekatan ini membuat siswa menyadari 

adanya metode-metode penyelesaian yang beragam. Pada akhirnya kemampuan 

matematika siswa untuk menyelesaikan masalah matematik yang lebih fleksibel 

dapat meningkat. Hal ini dapat membantu siswa untuk melakukan koneksi dan 

pemecahan masalah matematik secara kreatif dan membuat siswa lebih 

menghargai keragaman berfikir selama proses penyelesaian. Dengan demikian 

akan muncul keterpaduan antara siswa dengan matematika (Suherman, 2003). 

Dengan karakteristik yang dimiliki dalam pendekatan open ended yang 

dikemukakan di atas, diasumsikan bahwa dalam pembelajaran matematika siswa 

mengkontruksi matematika melalui proses adaptasi dan organisasi. Perkembangan 

struktur mental siswa bergantung pada pengetahuan yang diperoleh siswa melalui 

proses asimilasi dan akomodasi. Dengan terjadinya keseimbangan antara proses 

asimilasi dan akomodasi akibat adanya kegiatan pembelajaran dengan pendekatan 

open ended, diharapkan siswa dapat mengaitkan/menghubungkan konsep 
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matematika yang digunakan dalam memecahkan masalah matematika, pelajaran 

lain ataupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Dengan demikian 

kemampuan mengaitkan/menghubungkan (koneksi) konsep matematika dan 

kemampuan pemecahan masalah matematik seyogyanya terjadi pada struktur 

kognitif siswa.  

Melalui asimilasi siswa memperoleh pemahaman matematika berdasarkan 

pada skema yang sudah dimiliki. Masuknya skema-skema baru dalam struktur 

mental siswa terutama tergantung pada akomodasi dalam menyerap dan 

memahami konsep, prinsip, atau struktur matematika dan mengorganisasikannya 

dalam struktur mental siswa (Sailormoon, 2007). 

Dari uraian di atas, terlihat bahwa pendekatan open ended dapat memupuk 

kemampuan koneksi dan pemecahan masalah mateamtik siswa, karena 

pendekatan ini tidak mengharuskan siswa menghapal fakta-fakta, tetapi 

mendorong siswa untuk mengkrontruksi pengetahuan di dalam pikiran mereka 

sendiri. Pada pendekatan ini, siswa dibiasakan memecahkan masalah, menemukan 

sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Selain itu, siswa 

mampu melakukan koneksi dan pemecahan masalah matematik dengan matematik 

(antar topik), pelajaran lain ataupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan 

nyata. Dengan demikian siswa hendaknya dibimbing dan dilatih serta diberi 

kesempatan melakukan adaptasi kognitif untuk mengembangkan skema pikiran 

lebih umum menuju ke lebih khusus, atau perlu perubahan radikal untuk 

menjawab tantangan hidup dan menginterpretasikan pengalaman-pengalamannya. 
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Dengan memperhatikan kelebihan pembelajaran dengan pendekatan open 

ended, peneliti tertarik untuk menerapkan pembelajaran tersebut pada siswa SMA 

Negeri dalam upaya meningkatkan kemampuan koneksi dan pemecahan masalah 

matematik. Oleh karena pendekatan open ended merupakan pembelajaran yang 

tergolong baru oleh siswa, maka peneliti ingin mengetahui pendapat siswa 

terhadap pembelajaran dengan pendekatan open ended. 

Dari hasil pembelajaran peneliti juga ingin mengetahui kemampuan 

koneksi dalam mengaitkan konsep matematika dengan matematika (antar topik 

dalam matematika), dan matematika dengan kehidupan nyata. Sedangkan 

kemampuan pemecahan masalah peneliti ingin mengetahui kemampuan dalam 

merumuskan masalah dari situasi sehari-hari ke dalam model matematika, 

menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sejenis maupun 

yang baru, menjelaskan hasil yang diperoleh sesuai dengan permasalahan awal 

dan menyelesaikannya serta memeriksa kembali kebenaran jawaban. Oleh karena 

itu, tes yang dibuat berbeda antara tes koneksi dengan tes pemecahan masalah 

matematik 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah pembelajaran melalui pendekatan open ended meningkatkan 

kemampuan koneksi dan pemecahan masalah matematik siswa lebih baik 

daripada siswa yang pembelajarannya konvensional? 
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2. Apakah ada hubungan antara kemampuan koneksi dengan kemampuan 

pemecahan masalah matematik siswa baik pembelajaran melalui pendekatan 

open ended maupun melalui pembelajaran konvensional? 

3. Bagaimanakah pendapat siswa terhadap pembelajaran melalui pendekatan 

open ended yang dilakukan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Membandingkan pembelajaran melalui pendekatan open ended meningkatkan 

kemampuan koneksi dan pemecahan masalah matematik siswa dengan siswa 

yang pembelajarannya konvensional. 

2. Mengetahui hubungan antara kemampuan koneksi dengan kemampuan 

pemecahan masalah matematik siswa baik pembelajaran melalui pendekatan 

open ended maupun melalui pembelajaran konvensional. 

3. Mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran melalui pendekatan open 

ended yang dilakukan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis; penelitian ini akan menguji keberlakuan dan keterhandalan 

pembelajaran pendekatan open ended dalam meningkatkan kemampuan 

koneksi dan pemecahan masalah matematik, sehingga diharapkan dapat 

membangun proses berpikir siswa. 
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2. Secara praktis; pembelajaran dengan pendekatan open ended diharapkan 

dalam setiap pembelajaran, guru selalu memperhatikan proses berpikir siswa. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap apa yang akan diteliti, 

maka berikut ini dituliskan definisi operasional dalam penelitian ini. 

1. Pendekatan open ended adalah pendekatan yang memberikan masalah yang 

terbuka kepada siswa dalam proses menyelesaikan masalah/soal, hasil akhir 

yang beragam dan tindak lanjutnya yang berkembang. 

2. Kemampuan koneksi matematik adalah kemampuan dalam mengaitkan 

konsep matematika dengan matematika (antar topik dalam matematika), 

matematika dengan bidang ilmu lain dan matematika dengan kehidupan nyata. 

3. Kemampuan pemecahan masalah matematik adalah kemampuan untuk 

merumuskan masalah dari situasi sehari-hari ke dalam model matematika, 

menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sejenis 

maupun yang baru, menjelaskan hasil yang diperoleh sesuai dengan 

permasalahan awal dan menyelesaikannya serta memeriksa kembali kebenaran 

jawaban. 

 

F. Hipotesis penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 
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1. Pembelajaran melalui pendekatan open ended meningkatkan kemampuan 

koneksi matematik siswa lebih baik daripada siswa yang pembelajarannya 

konvensional 

2. pembelajaran melalui pendekatan open ended meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematik siswa lebih baik daripada siswa yang 

pembelajarannya konvensional  

3. Terdapat hubungan yang berarti antara kemampuan koneksi dengan 

kemampuan pemecahan masalah matematik siswa. 

 


