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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Banyaknya informasi yang disampaikan dalam bahasa matematika seperti 

tabel, grafik, diagram dan persamaan semakin menjadikan pembelajaran 

matematika sebagai suatu kajian yang sangat penting. Hal ini memungkinkan 

karena hakikat pendidikan matematika adalah membantu siswa agar berpikir 

kritis, bernalar, bersikap disiplin, bertanggung jawab, percaya diri disertai dengan 

iman dan taqwa. Selain itu matematika merupakan alat bantu yang dapat 

memperjelas dan menyederhanakan suatu keadaan atau situasi yang sifatnya 

abstrak menjadi konkrit melalui bahasa dan ide matematika serta generalisasi 

untuk memudahkan pemecahan masalah (Anni,2006). Hal tersebut sesuai dengan 

standar isi Permendiknas Tahun 2006. 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi menyatakan 

bahwa tujuan pembelajaran matematika adalah: (1) memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep 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, merancang model matematika, menyelesaikan 

model dan menafsirkan solusi yang diperoleh (4) mengomunikasikan gagasan 

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

masalah (5) memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.. 

Pembelajaran kurang efektif apabila tidak memenuhi kelima tujuan tersebut. 

Ketidakefektifan tersebut dapat terjadi apabila siswa mengalami kesulitan dalam 

belajar. 



2 

 

Kesulitan belajar adalah keadaan dimana siswa tidak dapat belajar 

sebagaimana mestinya. Kesulitan belajar matematika siswa ditunjukkan oleh 

adanya hambatan–hambatan tertentu, sehingga prestasi siswa disekolah menjadi 

kurang maksimal. Kesulitan belajar adalah kondisi yang menimbulkan hambatan 

dalam proses belajar seseorang. Hambatan ini menyebabkan orang tersebut 

mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan belajar (Suherman, 2003).  

Kesulitan belajar matematika pada siswa berhubungan dengan kemampuan 

belajar yang kurang sempurna. Kekurangan tersebut dapat terungkap dari 

penyelesaian soal-soal matematika yang tidak tuntas. Ketidaktuntasan tersebut 

dapat diduga karena kesalahan penggunaan konsep dan prinsip dalam 

menyelesaikan persoalan matematika yang diperlukan. Konsep dan prinsip 

matematika dapat pula dihubungkan pada kemampuan siswa tersebut dari segi 

koneksi matematikanya.  

Mata pelajaran matematika terdiri dari berbagai topik yang saling 

berkaitan satu sama lain. Keterkaitan tersebut tidak hanya antar topik dalam 

matematika, tetapi terdapat juga keterkaitan antara matematika dengan ilmu lain 

dan dengan kehidupan sehari-hari. Septiani (dalam Kumalasari dan Putri, 2013) 

menyatakan bahwa dalam matematika setiap konsep berkaitan dengan konsep 

yang lain. Begitu pula dengan yang lainnya, misal dalil dan dalil, antara teori dan 

teori, antara topik dengan topik, atau antara cabang matematika dengan cabang 

matematika lainnya. Kaitan antar topik dalam matematika, matematika dengan 

ilmu lain, dan matematika dengan kehidupan sehari-hari disebut koneksi 

matematik.   

Kemampuan koneksi matematika (connection) merupakan salah satu 

kemampuan berpikir matematika tingkat tinggi (NCTM, 2000). Kemampuan ini 

merupakan suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sebagaimana tujuan 

pembelajaran matematika dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 

yaitu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep, dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat 

dalam pemecahan masalah (Depdiknas, 2006). Koneksi matematika membantu 
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siswa untuk memperluas perspektifnya, memandang matematika sebagai suatu 

bagian yang saling berhubungan dan dapat diaplikasikan baik didalam kelas 

maupun diluar kelas (NCTM, 2000). Dengan kemampuan koneksi matematika 

siswa tidak akan dibebani dengan konsep matematika yang begitu banyak, karena 

siswa mempelajari matematika dengan mengaitkan konsep baru dengan konsep 

lama yang sudah dipelajarinya.  

Proses pembelajaran matematika siswa dituntut memahami koneksi antar 

konsep matematika dan antara matematika dengan bidang studi lainnya 

(Yuniawatika, 2012). Jika siswa sudah mampu melakukan koneksi antar konsep 

matematika, maka siswa akan memahami setiap materi matematika dengan baik. 

Dengan demikian maka siswa akan menyadari bahwa matematika merupakan ilmu 

yang saling berhubungan dan berkaitan, bukan sebagai sekumpulan materi yang 

terpisah-pisah. 

Kemampuan koneksi matematika diperlukan oleh siswa dalam 

mempelajari beberapa topik matematika yang memang saling terkait satu sama 

lain. Jika suatu topik diberikan secara tersendiri maka pembelajaran akan 

kehilangan satu momen yang sangat berharga dalam usaha meningkatkan prestasi 

belajar siswa dalam belajar matematika secara umum. Tanpa kemampuan koneksi 

matematika, siswa akan mengalami kesulitan mempelajari matematika (Setiawan, 

2009). Karena jika siswa tidak mengaitkan antara topik yang satu dengan topik 

yang lainnya siswa akan dibebankan oleh banyaknya rumus yang diberikan.  

Fakta yang terjadi di sekolah pencapaian tujuan pembelajaran matematika 

seperti diuraikan di atas masih belum memenuhi harapan dikarenakan rendahnya 

hasil belajar matematika siswa pada setiap jenjang pendidikan. Salah satu 

penyebab rendahnya pencapaian hasil belajar matematika siswa dikarenakan 

banyak siswa yang menganggap matematika sulit dipelajari dikarenakan sifat 

matematika yang abstrak, selama ini siswa hanya cenderung diajar untuk 

menghafal konsep atau prinsip matematika tanpa disertai pemahaman yang baik, 

akibatnya siswa tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan 

kemampuan berpikirnya (Aqiilah, 2012) 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tanggal 15 April 2015 

dengan guru mata pelajaran matematika di SMP Diponegoro Batu, masih banyak 

siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal matematika, 

masalah yang sering dialami siswa adalah siswa mengalami kesulitan pada 

mengaitkan antar konsep matematika. Hal tersebut terbukti dari 15 orang siswa 

hanya 3 orang siswa yang dapat mengerjakan soal uraian dengan benar. Proses 

pembelajaran yang dilakukan guru adalah guru menggunakan metode ceramah 

kemudian memberikan soal uraian yang berkaitan dengan materi tersebut 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkaan bahwa analisis kesulitan 

siswa ditinjau dari segi koneksi matematika dijadikan salah satu alternatif yang 

cukup bermanfaat untuk memperbaiki pembelajaran matematika sehingga penulis 

tertarik untuk mengambil judul : “Analisis Kesulitan Belajar Matematika 

Ditinjau Dari Segi Kemampuan Koneksi Matematika SMP Diponegoro Batu”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahannya 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana kesulitan belajar matematika siswa dengan kemampuan 

koneksi matematika rendah? 

2. Bagaimana kesulitan belajar matematika siswa dengan kemampuan 

koneksi matematika sedang? 

3. Bagaimana kesulitan belajar matematika siswa dengan kemampuan 

koneksi matematika tinggi? 

 

1.3 TujuanPenelitian  

     Penelitian yang dilaksanakan ini mempunyai tujuan antara lain :  

1. Untuk mendeskripsikan kesulitan belajar matematika siswa dengan 

kemampuan koneksi matematika rendah. 

2 Untuk mendeskripsikan kesulitan belajar matematika siswa dengan 

kemampuan koneksi matematika sedang. 
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3 Untuk mendeskripsikan kesulitan belajar matematika siswa dengan 

kemampuan koneksi matematika tinggi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

 Penelitian yang dilaksanakan mempunyai manfaat antara lain:. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

terhadap pembelajaran matematika, terutama terhadap kemampuan 

koneksi matematika siswa. Serta secara khusus penelitian ini memberikan 

kontribusi pada pembelajaran matematika yang tidak menghafal rumus 

tetapi memahami konsep karena antara konsep matematika yang satu 

dengan yang lain saling berhubungan. 

2. Bagi peserta didik :  

a. Dapat mengetahui kesulitan yang dilakukan oleh siswa dalam 

menyelesaikan soal.  

b. Siswa lebih mengedepankan pemahaman konsep daripada menghafal 

rumus.  

3. Bagi Guru:  

a. Dapat mengetahui tingkat kemampuan siswa..  

b. Dapat mengetahui kesulitan belajar matematika siswa dengan 

kemampuan tinggi, sedang, dan rendah 

c. Dapat memberikan bekal guru untuk bisa lebih meningkatkan 

pembelajaran di dalam kelas.  

d. Dapat menentukan langkah pembelajaran yang tepat agar siswa mudah 

memahami konsep 

4. Bagi Peneliti:  

a. Dapat menjawab permasalahan yang ada.  

b. Dapat memberikan bekal pengetahuan bagi peneliti sebagai calon guru 

matematika 
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1.5.  Definisi Operasional Penelitian 

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi pada judul maka perlu dijelaskan 

1. Kesulitan belajar adalah keadaan dimana siswa tidak dapat belajar 

sebagaimana mestinya, yang ditunjukkan oleh adanya hambatan–hambatan 

tertentu, sehingga prestasi siswa disekolah menjadi kurang maksimal 

2. Koneksi matematika adalah hubungan antara dua representasi yang 

ekuivalen dan antara proses penyelesaian dari masing–masing 

representasi. 

3. Kemampuan koneksi adalah kemampuan siswa dalam mengaitkan antar 

topik matematika. Topik matematika pada penelitian ini adalah 

perbandingan, operasi hitung, dan geometri. 


