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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu dasar dalam kehidupan manusia yang 

terbentuk dari pengalaman manusia dalam dunianya. Manusia tidak akan lepas 

dari matematika dan selalu berhubungan dengan matematika. Matematika 

merupakan ratunya ilmu yang dijadikan penunjang pada ilmu pengetahuan alam 

seperti fisika, kimia, bahkan juga pada ilmu pengetahuan sosial seperti ekonomi 

dan akuntansi.Oleh karena itu siswa diharapkan memiliki penguasaan 

matematika pada tingkat tertentu, sehingga dapat berguna bagi siswa dalam 

berfikir sebagai modal berkompetensi di masa depan. Allah SWT berfirman 

dalam surat An-Nahl [16] ayat 43:
1
 

ٓفَسَۡٓٓما ٓ ٓإِلَۡيِهۡمۖۡ ٓوُّوِحي  ِٓرَجاَّلا ۡكزِٓلٓو  أٓأَۡلَ ٓٓ َٓأَۡرَسۡلىَآِمهٓقَۡبلَِكٓإَِّلا  ٣٤إِنٓٓكىتۡٓمََّٓلٓتَۡعلَٓموَنٓٓٱلذِّ

Artiunya : “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang 

lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka. Maka, bertanyalah 

kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan”( QS. 16 : 

43). 

Ayat ini mengandung nilai pendidikan yaitu memerintahkan kepada 

manusia agar menuntut ilmu salah satunya dengan cara bertanya kepada orang 

yang memiliki pengetahuan,secara formalnya lebih dikenal dengan suatu proses 

pembelajaran. 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik agar dapat belajar 

dengan baik. Oleh sebab itu, tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dapat 
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dilihat dari hasil belajar dan sikap siswa, namun dalam pelaksanaannya 

pencapaian tujuan tidaklah selalu berjalan mulus, tergantung pada kondisi 

pembelajaran. Kondisi pembelajaran merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi strategi pembelajaran dalam meningkatkan hasil pembelajaran. 

Kondisi pembelajaran tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
2
 

1. Tujuan Pembelajaran, merupakan pernyataan tentang hasil 

pembelajaran yang diharapkan. 

2. Karakteristik bidang studi, merupakan aspek-aspek yang dapat 

memberikan landasan yang berguna dalam mendiskripsikan strategi 

pembelajaran. 

3. Karakteristik siswa, terkait dengan kualitas individu siswa, seperti 

bakat, motivasi, gaya belajar, pengetahuan awal yang telah 

dimiliknya, dan sebagainya. 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Adapun faktor tersebut adalah kecerdasan 

siswa, kesiapan siswa, bakat siswa, kemauan belajar, minat siswa, model 

penyajian materi pelajaran, pribadi dan sikap guru, suasana pembelajaran, 

kompetensi guru, dan lingkungan masyarakat. Dimana faktor tersebut dapat 

berasal dari dalam maupun dari luar siswa. Faktor dari siswa itu sendiri lebih 

banyak dibandingkan faktor dari luar, seperti kecerdasan siswa, kesiapan siswa, 

bakat siswa, kemauan belajar, serta minat siswa. Hal-hal itu dibedakan 

berdasarkan karakteristik siswa itu sendiri, kenyataannya karakteristik-

karakteristik itu tidaklah sama pada setiap siswa. 

Saat ini siswa kurang mampu menyelesaikan soal-soal koneksi matematis 

sehingga berdampak pada hasil pencapaian belajar matematika siswa menjadi 
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rendah. Pada penelitian yang dilakukan oleh timProgramme of International 

Student Assessment (PISA) tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia 

menempati peringkat ke-69 dari 76 negara.
3
Selain hasil penelitan yang 

dilakukan oleh PISA, pembelajaran matematika yang terlihat di lapangan 

adalah siswabelum mampu mengaitkan materi sebelumnya dengan materi 

yang akan diajarkan guru. Nurhayani melaporkan bahwa nilai rata-rata 

kemampuan koneksi matematis sekolah menengah di Indonesia adalah sekitar 

22,2% untuk koneksi matematis antar materi matematis, 44,9% untuk koneksi 

matematis dengan mata pelajaran lain, 67,3% untuk koneksi matematis dengan 

kehidupan sehari-hari.
4
 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan guru mata pelajaran 

matematika di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 TAPUNG yaitu Ibu Tri 

Wulandari, S.Pd. bahwa kesulitan yang dihadapi siswa dalam mengaitkan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dengan 

ketidakmampuan siswa menjawab pertanyaan ketika guru memberikan 

persoalan yang menuntut dalam jawabannya menggunakan materi-materi yang 

telah lalu dipelajari. Sejalan dengan hasil wawancara dengan guru mata 

pelajaran matematika, penulis mendapatkan penjelasanpenyebabrendahnya 

kemampuan koneksi siswa. Adapun penyebab rendahnya kemampuan koneksi 

siswa adalah sebagai berikut:  
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1. Siswa kurang mampu untuk menghubungkan soal matematika dengan 

konsep matematika yang lain. 

2. Siswa kurang mampu untuk menghubungkan soal matematika dengan 

kehidupan sehari-hari. 

3. Siswa kurang mampu untuk menghubungkan soal matematika dengan 

ilmu pelajaran yang lain. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh peneliti, maka guru di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 8 TAPUNG sudah melakukan beberapa usaha 

untuk meningkatkan kemampuan koneksi siswa. Seperti mengulas sedikit 

materi pendukung pada proses belajar mengajar ataupun pemberian tugas 

mengulang kembali materi pendukung di rumah secara mandiri. 

Selain usaha-usaha yang dilakukan guru, untuk meningkatan 

kemampuan koneksi matematika siswa dipengaruhi pula oleh kesesuaian 

pendekatan yang digunakan guru dalam pengajaran.Dalam proses belajar 

mengajar guru hendaknya berupaya agar siswa dapat memahami konsep 

matematika, serta keterkaitan antara konsep secara baik. Kemudian dapat 

menerapkan konsep-konsep tersebut dalam masalah yang relevan dan mampu 

mengkaitkan materi yang diajarkan dengan konsep materi pelajaran lain,serta 

dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.  

Untuk memperoleh kemampuan koneksi matematika yang baik agar 

mampu mengaitkan materi yang diajarkan dengan permasalahan sehari-hari, 

makasalah satu model pembelajaran yang cocok adalah Problem Based 

Learning (PBL) atau  pendekatan pembelajaran berbasis masalah 



5 
 

(problembased learning). Karena Problem Based Learning (PBL) mampu 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan melibatkan siswa dalam 

suatu keadaan guna memberi kesempatan siswa untuk memecahkan suatu 

permasalahan. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka peneliti ingin 

melakukan penelitian eksperimen dengan judul “Pengaruh Penerapan 

Pendekatan Problem Based Learning(PBL) Terhadap Kemampuan 

Koneksi Matematika Siswa Ditinjau dari Kemampuan Awal Siswa 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 TAPUNG” 

B. Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami 

istilah yang digunakan pada judul penelitian ini. Beberapa istilah yang 

berkaitan dengan penelitian ini adalah: 

1. Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu pendekatan yang 

terdiri atas 5 langkah, yaitu orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi 

siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun 

kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis 

serta mengevaluasi proses pemecahan masalah.
5
 

2. Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan mengaitkan konsep-

konsep matematika baik antar konsep dalam matematika itu sendiri maupun 

mengaitkan konsep matematika dengan konsep dalam bidang lainnya.
6
 Jadi 
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kemampuan koneksi adalah mengaikitkan konsep-konsep matematika dari 

berbagai arah. 

3. Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapat 

kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal siswa merupakan 

prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat melaksanakan 

proses pembelajaran dengan baik. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka 

indentifikasimasalah penelitian ini sebagai berikut: 

a. Lemahnya pemahaman siswa terhadap materi sebelumnya berdampak 

kurangnya pemahaman konsep siswa terhadap materi yang dipelajari. 

b. Masih lemahnya kemampuan koneksi matematika siswa. 

c. Pendekatan pembelajaran yang digunakan guru belum mampu 

menunjang siswa untuk mengembangkan kemampuan koneksi 

matematika siswa. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan gejala-gejala yang dikemukakan pada latar belakang, 

penulis menemukan banyak masalah yang teridentifikasi. Agar penelitian 

ini lebih terfokus serta tidak terlalu luas jangkauannya maka dalam 

penelitian ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti yaitu pengaruh 

penerapan pembelajaran Problem Based Learning (PBL) terhadap 
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kemampuan koneksi matematis siswa ditinjau dari kemampuan awal siswa 

SMPN 8 TAPUNG dengan memperhatikan keaktifan belajar siswa.    

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat perbedaan kemampuan koneksi matematis antara 

siswayang mengikuti pendekatan pembelajaranProblem Based Learning 

(PBL) dengan siswa yang mengikuti pembelajaran langsung?  

2. Apakah terdapat perbedaan kemampuan koneksi matematis antara siswa  

yang mengikuti  pendekatan pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

dengan siswa yang mengikuti pembelajaran langsung jika ditinjau dari 

kemampuan awal tinggi siswa ? 

3. Apakah terdapat perbedaan kemampuan koneksi matematis antara siswa  

yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan Problem Based 

Learning (PBL) dengan siswa yang mengikuti pembelajaran langsung jika 

ditinjau dari kemampuan awal sedang siswa? 

4. Apakah terdapat perbedaan kemampuan koneksi matematis antara siswa  

yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan Problem Based 

Learning (PBL) dengan siswa yang mengikuti pembelajaran langsung jika 

ditinjau dari kemampuan awal rendah siswa? 

5. Apakah terdapat interaksi antara pendekatan Problem Based Learning 

(PBL) yang ditinjau dari kemampuan awal terhadap kemampuan koneksi 

matematis siswa? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini yaitu 

mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan pendekatan Problem Based 

Learning (PBL) dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematika siswa. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi kepala sekolah, hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu referensi untuk meningkatkan aktivitas belajar 

matematika siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 TAPUNG 

b. Bagi guru,hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan Problem 

Based Learning (PBL)dalam pembelajaran matematika dapat dijadikan 

pertimbangan dalam proses pembelajaran dikelas. 

c. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini menjadi landasan dasar dalam 

menindaklanjuti penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas. 

d. Bagi siswa, untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematik. 


