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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang mampu memfasilitasi 

siswa untuk bereksplorasi dan menekankan pada kebermaknaan dalam setiap 

kegiatan pembelajaran, sehingga terjadi perubahan yang signifikan dan bersifat 

permanen pada siswa  (Ulya & Irawati, 2016). Salah satu pembelajaran di sekolah 

adalah pembelajaran matematika. Hakikat dari tujuan pembelajaran matematika 

adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami kosep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, serta menggunakan konsep 

yang tepat dalam  menyelesaikan pemecahan masalah (Mahmuzah, 2015). Dalam 

pembelajaran matematika siswa harus mampu menggunakan meatematika dalam 

bidang lain, mampu mengaitkan dengan konsep lain, dan mampu menghubungkan 

matematika dalam  kehidupan sehari-hari  (Ulya & Irawati, 2016). Lebih lanjut 

dikatakan bahwa pada pembelajaran matematika siswa diharapkan mampu 

mengembangkan kemampuan koneksi matematika siswa.  

Kemampuan koneksi matematika adalah kemampuan untuk memecahkan 

persoalan-persoalan matematika yang memiliki kaitan terhadap materi yang 

dipelajari sebelumnya Sesuai dengan pernyataan (Permana & Sumarmo, 2007). 

Siswa dapat dikatakan menguasai konsep matematika ketika siswa mampu 

mencapai indikator pemahaman konsep matematika yang terdiri dari : (1) 

menyatakan ulang konsep, (2) mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya, (3) memberi contoh dan bukan contoh dari 

suatu konsep, (4) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi.
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matematika, (5) mengembangkan syarat (6) menggunakan dan memanfaatkan 

serta memilih prosedur atau operasi tertentu (7) mengaplikasikan konsep pada 

pemebelajaran (Desiana, Irwan, & Mukhni, 2014) .Sebagai implikasinya, ketika 

belajar matematika untuk mencapai pemahaman yang bermanfaat siswa harus 

mempunyai kemampuan koneksi matematika yang memadai (Permana & 

Sumarmo, 2007). Selain itu tujuan pembelajaran matematika yaitu merangsang 

peserta didik supaya mampu berpikir logis, analisis, sistematis, kritis dan kreatif, 

serta mampu bekerja sama (Nurzakiaty, 2015). Oleh karena itu, selain kemampuan 

koneksi matematika pada pembelajaran matematika siswa juga diharapkan 

mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 

Berpikir kritis adalah keterampilan dan di posisi yang memungkinkan 

untuk memecahkan masalah secara logis dan mencoba untuk mencerminkan 

secara otonom dengan menggunakan peraturan metakognitif proses pemecahan 

masalah (Gotoh, 2016). Keterampilan berpikir kritis adalah proses mental yang 

mencakup kemampuan merumuskan masalah, memberi dan menganalisis 

argumen, melakukan observasi, menyusun hipotesis, mengevaluasi dan 

mengambil keputusan serta melaksanakan tindakan (Kadek, Made, & Nyoman, 

2014). Berpikir kritis dapat dilihat sebagai kemampuan berpikir seseorang untuk 

membandingkan dua atau lebih informasi. contoh informasi yang di dapat diluar 

dengan informasi yang dimiliki. apabila terdapat perbedaan atau persamaan, maka 

siswa akan memberikan pertanyakan atau komentar dengan tujuan untuk 

memperoleh kebenaran (Rasiman, 2012). Materi matematika dan keterampilan 

berpikir kritis adalah dua hal yang saling berkaitan, hal ini dikarenakan materi 

matematika dapat dimengerti melalui kemampuan berpikir kritis dan berpikir 



3 
 

 
 

kritis dapat dilatih melalui belajar matematika (Mahmuzah, 2015). Dalam proses 

pembelajaran strategi belajar mengajar adalah salah satu hal yang penting (Kadek 

et al., 2014). Oleh sebab itu, dibutuhkan pemilihan model pembelajaran yang 

mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Hasil penelitian Sari, Syahputra, & Asmin (2015) menunjukan bahwa 

rendahnya koneksi matematika siswa terlihat dari siswa kurang mampu menjawab 

soal yang berkaitan dengan koneksi matematika meskipun soal tersebut sudah 

diarahkan pada kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu juga berdasarkan 

penelitian Sugiarti & Basuki, (2014) Penyebab faktor rendahnya koneksi 

matematika adalah karena model pembelajaran yang digunakan dikelas pada 

umumnya masih bersifat konvensional, sehingga siswa tidak dapat 

mengembangkan kemampuannya. Rendahnya kemampuan koneksi matematika 

juga dapat berimplikasi pada rendahnya prestasi siswa. Selain itu berdasarkan 

penelitiannya Karim & Normaya (2015) menunjukan bahwa pekerjaan siswa saat 

menyelesaikan soal, hampir tidak ada siswa kelas VII SMP Negeri 13 

Banjarmasin yang menunjukan bahwa mereka berpikir kritis dalam 

menyelesaiakn soal. Selain itu juga berdasarkan penelitian Sakti, Hartanto, & 

Dharmayana,(2017) penyebab siswa berpikir kritis adalah Pembelajaran 

matematika yang  masih menekankan keaktifan guru, sehingga cenderung kurang 

memberikan ruang kepada siswa untuk meningkatkan tingkat tinggi serta berpiki 

kritis karena siswa cenderung melihat contoh yang sudah ada. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa penyebab rendahnya berpikir kritis siswa adalah guru dalam 

pembelajaran masih menggunakan ceramah, tidak menggunakan media , tidak 

mengaitkan pembelajaran dengan pengetahuan awal siswa dan tidak ada kegiatan 
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yang dapat memotivsi siswa untuk tertarik dalam mempelajari matematika dan 

kemampuan berpikir kritis.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 januari 

2018 di sekolah SMPN 18 Malang metode pembelajaran yang diterapkan bersifat 

klasikal yakni guru menjelaskan di depan papan dan siswa mendengarkan. Dalam 

pembelajaran berlangsung dapat dilihat ketika guru memberikan pertanyaan-

pertanyaan seputar materi hanya 1 siswa yang merespon dari pertanyaan yang 

diberikan oleh gurunya, Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya siswa 

dalam memperhatikan guru ketika pembelajaran berlangsung. hal ini dapat dilihat  

bahwasanya siswa belum mampu untuk berpikir secara kritis. Selain itu juga dapat 

dilihat ketika guru memberikan latihan soal tidak sedikit siswa yang masih merasa 

kebingungan, Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman konsep 

matematika yang telah di sampaikan oleh gurunya pada pertemuan-pertemuan 

sebelumnya. Dapat dilihat bahwasanya siswa masih belajar secara menghapal 

tidak memahami konsep karena apabila siswa diberikan soal-soal yang berbeda 

dari contoh soal siswa mulai mengalami kesulitan. 

Hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 15 januari 2018 dengan 

salah satu seorang guru matematika yang mengajar kelas VII SMPN 18 Malang, 

guru menerapkan metode diskusi dan ceramah. Dari hasil wawancara tersebut 

diperoleh gambaran  bahwa siswa masih terbilang sedikit untuk berusaha bertanya 

ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Salah satu 

penyebabnya adalah kurangnya siswa dalam memperhatikan guru ketika 

menjelaskan. Selain itu diperoleh siswa belum mampu memahami konsep-konsep 

yang telah diberikan sebelumnya ataupun siswa belum paham dengan hubungan 
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antar topik matematika. hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil kerja siswa atapun 

jawaban secara terbuka ketika guru meminta untuk mengerjakan secara langsung 

didepan papan tulis. 

Melaksanakannya. Metode ceramah dinilai sebagai salah satu faktor yang 

menyebabkan kurangnya siswa dalam berpikir kritis. Ketika guru memberikan 

pertanyaan- Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan 

menunjukan bahwa dalam proses pembelajaran guru menggunakan metode 

ceramah dan diskusi. Hal yang mendasari guru memilih metode ceramah adalah 

karena mudah untuk mempersiapkan dalam proses belajara. Namun siswa disini 

masih belum optimal dalam mengikutinya dikarenakan ketika diberi pertanyaan 

hanya 1 siswa yang merespon dari pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. 

Selain itu juga dapat dilihat ketika guru memberikan latihan soal tidak sedikit 

siswa yang masih merasa kebingungan, Salah satu penyebabnya adalah kurangnya 

pemahaman konsep matematika yang telah di sampaikan oleh gurunya pada 

pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dapat dilihat bahwasanya siswa masih belajar 

secara menghapal, dan apabila siswa diberikan soal-soal yang berbeda dari contoh 

soal siswa mulai mengalami kesulitan. Oleh sebab itu salah satu upaya yang 

ditawarkan oleh peneliti yaitu menerapkan suatu model pembelajaran TAI 

berbasis Open-Ended. 

Model pembelajaran TAI adalah pembelajaran yang dapat membantu 

belajar siswa secara individu dan mengajarkan siswa untuk membangun 

pengetahuannya sendiri dan menerima pengetahuan dari guru (Pardosi & Kristian, 

2016). Model pembelajaran tipe TAI merupakan pembelajaran yang lebih 

menarik, dimana siswa dapat bertanya secara langsung, mengemukakan pendapat 
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maupun ide-idenya, dan dapat belajar dengan aktif (Khaulah, 2017).  

Pembelajaran model TAI siswa dapat bekerja sama antar kelompok dalam usaha 

memecahkan masalah matematika, dampaknya kepada siswa adalah memberikan 

kesempatan kepada siswa yang kurang mampu dalam pembelajaran matematika, 

karena termotivasi oleh siswa yang lebih mampu dalam menyelesaikan masalah, 

di harapkan partisipasi antar siswa dalam proses pembelajaran semakin meningkat 

(Isnaeni, 2016).  Sehingga penerapan model pembelajaran TAI diharapkan 

mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan koneksi 

matematika siswa. 

Hasil penelitian Khaulah (2017) menunjukan bahwa kemampuan koneksi 

matematika siswa melalui model pembelajaran TAI lebih baik daripada 

kemampuan koneksi matematika siswa melalui model pembelajaran 

konvensional. Sedangkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

siswa model pembelajaran TAI membutuhkan adanya pendekatan pembelajaran 

yang mendukung. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa yaitu dengan menerapkan pembelajaran dengan pendekatan Open-

Ended (Syarifah, 2017). 

Pendekatan Open-Ended adalah pembelajaran yang menyajikan masalah 

dengan banyak solusi yang berbeda dan solusi yang bervariasi (Hasibuan & 

Surya, 2017). Salah satu karakteristik dari pendekatan Open-Ended adalah 

masalah yang diberikan bersifat terbuka yang artinya memberikan tantangan 

kepada siswa untuk mencari pola penyelesaian masalah, menemukan berbagai 

solusi dari masalah serta menafsirkan penyelesaian masalah (Faridah, Isrok’atun, 

& Aeni, 2016). Pembelajaran menggunakan open ended dapat menciptakan 
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pembelajaran yang menyenangkan dan memberikan kesempatan untuk siswa 

memahami konsep-konsep yang dipelajari sehinnga tercapainya tujuan dalam 

pembelajaran (Sari, Syahputra & Asmin, 2015). Selain itu pembelajaran 

menggunakan open-ended dapat melatih dan menciptakan ide-ide kreativitas, dan 

pemikiran kritis (Hasibuan & Surya, 2017). Hasil penelitian Syarifah (2017) 

menyimpulkan bahwa adanya pembelajaran menggunakan pendekatan Open-

Ended siswa memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih baik daripada siswa 

yang melakukan pembelajaran secara konvensional. Sedangkan menurut hasil 

penelitian Sari, Syahputra, & Asmin (2015) pembelajaran Open-Ended dapat 

meningkatkan kemampuan koneksi matematika. 

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dari hasil penelitian 

sebelumnya model pembelajaran TAI dan pendekatan Open-Ended secara terpisah 

telah banyak yang meneliti. Oleh karena itu untuk membedakan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk melakukan peenggabungan 

model pembelajaran tipe TAI dengan pendekatan Open-Ended. Sehingga dalam 

penelitian ini peneliti akan menerapkan model pembelajaran tipe TAI berbasis 

Open-Ended untuk mengetahui kemampuan koneksi matematika dan kemampuan 

berpikir kritis siswa.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

terkait dengan adanya model TAI yang dipadukan dengan pembelajaran berbasis 

masalah Open -Ended. Hal ini dikarenakan model pembelajaran TAI dengan 

pembelajaran berbasis masalah Open emded sangat mendukung untuk mengetahui 

kemampuan – kemampuan dalam proses pembelajaran berdasarkan beberapa 

kajian yang telah dilakukan. Penulis memilih model TAI dengan berbasis masalah 



8 
 

 
 

open ended untuk menegtahui dua variabel yang akan diukur yaitu terkait 

kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan kemampuan siswa dalam koneksi 

matematika. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul yaitu kemampuan 

berpikir kritis dan koneksi matematika dengan menggunakan model TAI berbasis 

masalah open ended. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

 Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti memberikan bagaimana 

gambaran dari rumusan masalah yang diajukan, sesuai dengan observasi yang 

telah dilaksanakan. Berikut rumusan masalah yang sesuai dengan paparan dari 

latar belakang.  

1. Bagaimana penerapan pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran Team Asissted Individualization berbasis  Open- Ended ? 

2. Bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran matematika 

dengan  menggunakan model Team Asissted Individualization berbasis  

Open- Ended ? 

3. Bagaimana koneksi matematika pada pembelajaran matematika  dengan 

menggunakan model Team Asissted Individualization berbasis  Open- Ended? 

 

1.3. Tujuan Masalah 

 Tujuan peneliti yaitu, untuk mencapai apa yang telah dipaparkan di latar 

belakang sebelumnya, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada 

uraian diatas dan diperkuat dengan rumusan masalah, hal ini juga menjadi dasar 
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dengan adanya pemilihan judul, maka dari itu berikut beberapa tujuan yang 

diharapkan oleh peneliti.  

1. Mendeskripsikan keterlaksanaannya penerapan model TAI dengan berbasis 

masalah Open-Ended pada pembelajaran matematika   

2. Mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis  dalam pembelajaran matematika 

dengan Menggunakan model TAI berbasis masalah 0pen- Ended.  

3. Mendeskripsikan koneksi matematika dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model TAI berbasis masalah Open-Ended.  

 

1.4. Manfaat Penelitian  

 Setiap peneliti yang dilakukan, pasti akan memberi manfaat bagi peneliti 

selanjutnya, maka dari itu peneliti berharap manfaat setelah melakukan penelitian 

ini  dapat memberi manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

  Secara teoritis manfaat hasil dari penelitian ini adalah, dapat memberikan 

pengetahuan baru dan wawasan baru terhadap siswa dengan adanya model TAI 

berbasis masalah open ended dalam pembelajaran dalam kelas, selain itu itu 

diharapkan siswa mampu berpikir krtis dalam setiap permasalahan yang diberikan 

oeh gurunya, dan juga siswa mampu menghubungkan konsep-konsep matematika 

dalam kehidupan sehari hari ( koneksi matematika ). 

 Secara praktis bermanfaat bagi siswa, guru, dan sekolah pertama manfaat 

untuk siswa adalah, siswa diharapkan lebih termotivasi dalam menerima 

pembelajaran, dan juga dapat menambah wawasan dengan adanya penerapan 

model TAI berbasis masalah Open-Ended dan dapat menumbuhkan semangat 

siswa dalam proses pembelajaran matematika berlangsung, selanjutnya manfaat 
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bagi guru adalah, untuk meningkatkan motivasi guru dalam menerapkan model-

model baru yang masih banyak belum diterapkan, untuk mencapai tujuannya 

dalam proses pembelajaran. Dan manfaat bagi sekolah adalah dijadikan bahan 

evaluasi dalam menerapkan model pembelajaran dan sebagai alternative dalam 

menetukan strategi model maupun metode pembelajaran, dan manfaat bagi 

peneliti adalah peneliti dapat menambah wawasan dan memperoleh pengalaman 

secara langsung bagaimana model TAI berbasis Open-Ended yang telah 

diterapkan dalam proses pembelajaran berlangsung. 

 


