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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang 

dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas siswa yang dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat meningkatkan 

kemampuan mengkontruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Pembelajaran matematika 

merupakan suatu aktivitas yang dapat memberikan pengetahuan dan 

pengalaman bagi siswa terhadap konsep matematika. (Susanto, 2013 : 186-

187).  

Secara umum, tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa 

mampu dan terampil menggunakan matematika. Selain itu juga, dengan 

pembelajaran matematika dapat memberikan tekanan penataran nalar dalam 

penerapan matematika di kehidupan sehari – hari. Menurut Kurikulum 2013 

(Kemendikbud, 2013) menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan scientific (ilmiah). Dalam 

pembelajaran matematika, kegiatan yang dilakukan agar pembelajaran 

bermakna yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji dan 

mencipta. (Susanto, 2013 :189). Hal tersebut adalah tujuan matematika agar 

siswa menjadi lebih aktif menemukan konsep dan bernalar matematika. 

Berdasarkan tujuan di atas, pembelajaran matematika harus terdapat 

keterkaitan antara pengalaman belajar siswa sebelumnya dengan konsep yang 
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akan diajarkan. Dalam matematika, setiap konsep berkaitan dengan konsep 

lain, dan suatu konsep menjadi prasyarat bagi konsep yang lain. Oleh karena 

itu, siswa harus lebih banyak diberi kesempatan untuk melakukan keterkaitan 

tersebut. (Heruman, 2007 : 4). 

Adapaun demikian dalam pembelajaran matematika terdapat 5 

kemampuan dasar matematika salah satunya adalah kemampuan koneksi. 

Kemampuan koneksi adalah kemampuan seseorang dalammemperlihatkan 

hubungan internal dan eksternal matematika, yang meliputi : koneksi antar 

topik matematika, koneksi dengan disiplin ilmu lain dan koneksi dengan 

kehidupan sehari – hari.  Kemampuan koneksi mengacu pada pemahaman 

yang mengharuskan siswa dapat memperlihatkan hubungan antara topik dalam 

matematika, mengemukakan ide – ide dalam matematika, serta mengaitkan 

matematika dengan pelajaran lain dan siswa mampu mengaplikasikan 

matematika dalam kehidupan. (Ni’mah, dkk. 2017: 30) . 

Kemampuan koneksi dalam matematika sangat erat kaitannya dengan 

belajar matematika dalam kehidupan nyata. Menghubungkan suatu konsep 

dengan kehidupan sehari – hari sangat berperan penting, karena menjadikan 

suatu pembelajaran itu menjadi lebih kongret dan siswa mudah untuk 

mengingatnya. (Nufus, 2015 : 55). Dengan demikian siswa dapat menemukan 

konsep matematika dengan menghubungkan benda – benda konkret di 

sekitarnya. Hal tersebut lebih memudahkan siswa untuk menemukan konsep – 

konsep pembelajaran matematika berdasarkan pengalaman siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru kelas, beberapa 

siswa kurang dalam hal memahami konsep pecahan yang diajarkan oleh guru. 
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sehingga guru biasanya langsung mengajarkan pengenalan angka, seperti 

padapecahan 
1

2
, 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Berdasarkan 

permasalahan itu, guru sudah berusaha menggunakan media gambar untuk 

membantu penanaman konsep pembelajarannya dan mengerjakan soal-soal 

latihan. Namun, cara tersebut kurang efektif dilakukan guru, siswa cenderung 

mengerjakan soal-soal latihan tersebut bergantung pada gambar. Siswa juga 

belum bisa menghubungkan materi pecahan tersebut di kehidupan sehari-hari. 

Ketika diberikan soal-soal cerita, hanya beberapa siswa saja yang dapat 

mengerjakan soal tersebut. Misalnya dalam materi pecahan, siswa diajarkan 

cara menghitung ½ kg gula ditambah 3/2 kg beras dalam soal cerita, terkadang 

siswa hanya fokus terhadap bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut tidak 

menghubungkan manfaatnya bagi kehidupan sehari – harinya.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Nurngaeni 

(2013), menyatakan bahwa melalui penerapan teori Bruner dapat 

meningkatkan pemahaman konsep pembagian bilangan asli siswa kelas II SD 

Negeri 3 Bajong, Bukateja, Purbalingga. Keberhasilan penerapan teori Bruner 

terlihat dari proses pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa.Teori Bruner 

merupakan salah satu teori yang ada dalam pembelajaran matematika. Teori 

ini yang memiliki 3 tahapan pembelajarannya. Dalam pembelajaran, siswa 

melewati 3 tahapan yaitu: Enaktif, iconic dan symbolik. (Risnawati, 2008). 

Menurut Bruner (dalam Suyono & Hariyanto, 2014) tiga tahapan tersebut 

adalah, pada tahap enaktif (enactive), seseorang belajar tentang dunia melalui 

respon atau aksi – aksi terhadap suatu objek secara langsung. Tahap ikonik 

(iconic), pembelajaran terjadi melalui penggunaan model- model dan gambar 
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– gambar dan visualisasi verbal. Tahap simbolik, siswa 

mampumenggambarkan kapasitas berfikir dalam istilah – istilah yang abstrak 

dengan memanipulasi simbol secara langsung. Teori Bruner mengacu pada 

penggunaan benda – benda konkret dalam pembelajarannya. Jadi sebelum 

siswa mengetahui simbol atau rumus yang akan digunakan, terlebih dahulu 

dikenalkan dengan konsep matematika dengan menggunakan benda – benda 

konkret, setelah siswa mulai memahami konsep lalu siswa diberi sebuah 

latihan latihan soal dengan menggunakan gambaran dari benda konkret tadi.  

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian 

apakah teori Bruner dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan 

koneksi siswa. Judul dari peneliti adalah“Pengaruh Penerapan Teori Bruner 

Terhadap Kemampuan Koneksi Siswa Kelas III Materi Pecahan di SDN 

Mojolangu 5 Malang”. 

  

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

penelitian ini dirumuskan permasalahan, yaitu : bagaimana pengaruh teori 

Bruner terhadap kemampuan koneksi siswa kelas III materi pecahan di SDN 

Mojolangu 5 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh penerapan teori Bruner terhadap kemampuan koneksi siswa kelas III 

materi Pecahan di SDN Mojolangu 5 malang. 
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D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini tentunya memberi manfaat, diantaranya manfaat teoritis dan 

manfaat praktis 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

atau ilmu baru untuk perkembangan di dunia pendidikan terutama di 

sekolah dasar. Penelitian ini juga menambah kajian ilmu pengetahuan dan 

menjadi pendukung teori untuk penelitian selanjutnya khususnya yang 

berkaitan tentang pengaruh penerapan teori Bruner terhadap kemampuan 

koneski siswa pada mata pelajaran matematika di sekolah dasar.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

Penelitian yang membahas tentang pengaruh penerapan teori bruner 

terhadap kemampuan koneksi siswa dapat menumbuhkan kerjasama 

antara guru dan siswa yang berdampak positif terhadap kualitas proses 

pembelajaran di sekolah dasar. Selain itu diharapkan dapat memberi 

pengalaman terhadap para guru – guru di sekolah mengenai teori 

bruner yang mendukung proses pembelajaran. 

b. Bagi peneliti  

Menambah pengetahuan, wawasan, keterampilan dan pengalaman bagi 

peneliti  
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E.  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di SDN Mojolangu 5 Malang. Sampel 

penelitian adalah siswa kelas III dengan jumlah  23 siswa, terdiri dari 13 siswa 

laki – laki dan 10 siswa perempuan. Peneliti akan menganalisis pengaruh teori 

Bruner terhadap kemampuan koneksi siswa materi pecahan.  

F. Defisi Operasional 

1. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika SD adalah suatu proses belajar mengajar 

yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas siswa yang 

dapat meningkatkan kemampuan berfikir siswa, serta dapat meningkatkan 

kemampuan mengkontruksi pengetahuan baru sebagai upaya 

meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika 

(Susanto, 2013 : 186-187). Pembelajaran matematika yang akan diajarkan 

adalah menggunakan teori Bruner dalam materi pecahan. 

2. Teori Bruner 

 Teori Bruner yang selanjutnya disebut pembelajaran penemuan 

(discovery learning) adalah suatu model pengajaran yang menekankan 

pentingnya pemahaman tentang struktur materi (ide kunci) dari suatu ilmu 

yang dipelajari dan perlunya belajar secara aktif. (Trianto, 2007 : 33). 

Siswa akan mengalami tiga tahapan pembelajaran. Tahapan itu yaitu tahap 

enaktif dimana siswa belajar dengan  menggunakan objek secara konkret 

dan dilanjutkan tahap ikonik, dimana siswa belajar menggunakan model, 

gambar dan visualisasi objek. Tahap terakhir adalah tahap simbolik, 



7 
 

 
 

dimana siswa sudah tidak lagi menggunkan objek langsung maupun 

gambar, mereka akan belajar dengan rumus – rumus matematika. 

3. Kemampuan koneksi  

 Kemampuan koneksi adalah kemampuan seseorang dalam 

memperlihatkan hubungan internal dan eksternal matematika, yang 

meliputi : koneksi antar topik matematika, koneksi dengan disiplin ilmu 

lain dan koneksi dengan kehidupan sehari – hari.  ( Ni’mah, dkk. 2017: 

30). Terdapat tiga indikator kemampuan ini yang akan diukur. Pertama, 

siswa dapat mengenali dan memanfaatkan hubungan antar gagasan dalam 

matematika. Kedua, siswa dapat memahami bagaimana gagasan – gagasan 

dalam matematika saling berhubungan dan mendasari satu sama lain untuk 

menghasilkan suatu keutuhan yang koheren. Ketiga, siswa dapat 

mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika. 

(Fitriatun, dkk. 2017). 

 

 

 


