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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan suatu negara untuk 

menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003). Pendidikan yang berkualitas mampu mengembangkan sumber 

daya manusia agar memiliki keterampil, pengetahuan dan memiliki kemampuan 

ilmu dan teknologi yang baik. Pendidikan yang baik bertujuan untuk membangun 

masyarakat dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa (Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003). Sedangkan menurut Ahmadi (2014), tujuan pendidikan adalah 

mengembangkan segala potensi bawaan manusia secara berkelanjutan agar 

manusia mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, guna mencapai 

kebahagiaan di masa sekarang dan mendatang. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang terkait dalam dunia 

pendidikan yang memiliki objek abstrak dan dibangun melalui proses penalaran 

deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai akibat logis dari 

kebenaran sebelumnya sehingga keterkaitan antar konsep dalam matematika 

bersifat sangat kuat dan jelas (Imam, 2012). Untuk memahami objek yang abstrak 

itulah dibutuhkannya keaktifan siswa dalam mempelajari matematika. 

Materi matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari 

sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berfikir logis, 
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sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama (In’am, 2012). Materi 

matematika diperlukan dalam dunia pendidikan karena semua konsep matematika 

tidak dapat dipisahkan dengan konsep ilmu yang ada di dunia pendidikan. Semua 

konsep-konsep dalam matematika saling berkaitan, selain itu matematika terlibat 

dengan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Terdapat lima kemampuan dasar matematika, yaitu pemahaman matematik 

(mathematical understanding), pemecaham masalah (problem solving), 

komunikasi matematik (mathematical communication), koneksi matematik 

(mathematical connections), dan penalaran matematik (mathematical reasoning) 

(Sumarmo, 2014). Sedangkan, tujuan pembelajaran matematika dalam KTSP 

(2006) yang disempurnakan pada kurikulum 2013 hakekatnya meliputi: 1) 

memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep, dan 

mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah; 2) penalaran matematika; 3) 

memecahkan masalah; 4) komunikasi matematika; dan 5) memiliki sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, sikap rasa ingin tahu, 

perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika serta sikap ulet dan percaya 

diri dalam pemecahan masalah. 

Tujuan utama pembelajaran matematika dalam kurikulum 2013 menjelaskan 

tentang siswa harus memiliki kemampuan koneksi. Kemampuan koneksi penting 

dimiliki siswa agar siswa mampu mentransfer ilmu matematika yang diperoleh di 

sekolah-sekolah dengan kehidupan nyata yang memerlukan individu untuk 

berfikir, dan menerapkan matematika dalam memecahkan masalah kehidupan 

nyata (Baki, 2009). Kemampuan koneksi matematis yang tinggi akan membantu 

mempermudah siswa untuk menyelesaikan persoalan pemecahan masalah. 
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Kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan siswa dalam mengaitkan 

konsep matematika, mengaitkan konsep matematika dengan matematika itu 

sendiri, konsep matematika dengan disiplin ilmu lainnya, serta konsep matematika 

dengan kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan koneksi sangat penting dimiliki setiap siswa, karena dalam 

pembelajaran matematika semua materi saling berkaitan. Selain itu, siswa harus 

mampu mengaitkan materi dengan apa yang ada dikehidupan sehari-hari. Namun, 

pada kenyataannya masih banyak siswa yang belum mampu menghubungkan 

matematika dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya, dengan kehidupan 

nyata dan dengan materi pembelajaran lainnya. Sehingga, dikatakan mereka 

belum memahami konsep-konsep sebelumnya atau konsep-konsep sebelumnya 

tidak bertahan lama ada dalam ingatan siswa, hal ini terjadi karena kurangnya 

latihan dan kurangnya pengetahuan tentang apa manfaat dari materi yang 

dipelajari pada kehidupan sehari-hari. Semakin tingginya tingkat koneksi 

matematis siswa semakin pula siswa memahami pelajaran matematika, begitu 

juga sebaliknya jika siswa paham dengan matematika maka mereka telah 

membuat koneksi. 

Sebuah penelitian yang dituliskan oleh Gustine Primadya Anandita dengan 

judul Analisis Kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMP Kelas VIII pada 

Materi Kubus dan Balok menuliskan bahwa tingkat kemampuan koneksi 

matematis yang dimiliki siswa SMP kelas VIII masih berada dalam kategori 

kurang sekali/rendah, dimana dari 37 siswa diperoleh 18 siswa termasuk dalam 

kategori kurang sekali, 10 siswa berada dalam kategori kurang, 6 siswa berada 
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dalam kategori cukup, 2 siswa berada dalam kategori baik dan 1 siswa berada 

dalam kategori baik sekali. 

Peneliti akan mengukur tingkat kemampuan koneksi matematis siswa kelas 

VII A MTs Muhammadiyah 1 Malang. Ketika guru pelajaran telah mengetahui 

tingkat kemampuan koneksi yang dimiliki siswanya, maka hasil dari penelitian ini 

dapat dijadikan acuan untuk guru pengajar mampu mencari cara agar siswanya 

memiliki kemampuan koneksi matematis yang memadai, karena begitu 

pentingnya tingkat kemampuan koneksi yang tinggi, agar mempermudah siswa 

dalam menyelesaikan permasalahan. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi aritmatika sosial. 

Namun, lebih spesifik lagi penelitian ini mengambil sub bab keuntungan dan 

kerugian, dan bunga tunggal. Peneliti mengambil materi aritmatika sosial karena 

materi tersebut sangat berhubungan dengan masalah-masalah dalam kehidupan 

sehari-hari.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pembelajaran matematika mengharuskan siswanya untuk memiliki 

kemampuan koneksi yang maksimal. Tingkat kemampuan koneksi yang dimiliki 

siswa pasti beragam, dengan adanya perbedaan tingkat kemampuan koneksi, maka 

tingkat kemampuan koneksi dibagi dalam beberapa kategori. Perbedaan tingkat 

kemampuan siswa mampu dilihat cara siswa menyelesaikan permasalahan. 

Diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kemampuan koneksi matematis siswa kelas VII A pada pokok 

bahasan aritmatika sosial ? 
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2. Bagaimana deskripsi kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal tes 

kemampuan koneksi matematis siswa berbasis masalah berdasarkan masing-

masing kategori? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat 

kemampuan koneksi matematis siswa dengan persoalan yang berbasis masalah. 

Kemudian, akan dilihat bagaimana kinerja siswa ketika menyelesaikan soal tes 

kemampuan koneksi berbasis masalah. Selanjutnya, akan dirinci tujuan penelitian, 

yaitu sebagai berikut. 

1. Menganalisis kategori kemampuan koneksi matematika siswa kelas VII A 

Mts Muhammadiyah 1 malang pada materi aritmatika soaial. 

2. Mendeskripsikan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal tes 

kemampuan koneksi berbasis masalah berdasarkan masing-masing kategori 

siswa kelas VII A Mts Muhammadiyah 1 malang pada pokok bahasan 

aritmatika sosial. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis manfaat diadakannya penelitian ini agar tingkat kemampuan 

koneksi matematis yang dimiliki siswa dapat dijadikan acuan oleh guru dalam 

memilih persoalan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. 

Selain itu, guru juga akan mengetahui bagaimana kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal tes kemampuan koneksi dilihat dari kategori kemampuan 

koneksi yang telah dirancang oleh peneliti. 
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Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi untuk 

mendorong siswa untuk selalu meningkatkan kemampuan koneksi matematisnya, 

karena kemampuan koneksi merupakan salah satu dari lima kemampuan dasar 

yang harus dimiliki siswa dalam mempelajari matematika. 

 


