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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu yang sangat berguna bagi perkembangan 

zaman karena matematika merupakan induk dari berbagai macam ilmu. Hal 

ini dikarenakan semua ilmu yang dipelajari pasti berkaitan dengan 

matematika. Menurut Hamzah B. Uno, "Matematika sebagai suatu bidang 

ilmu yang merupakan alat pikir, komunikasi, alat untuk memecahkan 

berbagai persoalan praktis, yang unsur-unsurnya logika dan intuisi, analisis 

dan kontruksi, generalitas dan individualitas dan mempunyai cabang-cabang 

antara lain aritmatika, aljabar, geometri dan analisis."
1
  

Pembelajaran matematika merupakan proses interaksi antara guru dan 

siswa yang melibatkan pengembangan pola berfikir dan mengolah logika 

pada suatu lingkungan belajar, serta menghubungkan antar konsep suatu 

materi. Sebagaimana Belajar dan pembelajaran adalah konsep yang saling 

terkait.
2
 Program pembelajaran matematika harus menekankan koneksi untuk 

mendorong pemahaman matematika sehingga semua siswa mengenali dan 

menggunakan koneksi antara ide-ide matematika yang berbeda, memahami 

bagaimana ide-ide matematika membangun satu sama lain untuk 
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menghasilkan satu kesatuan yang koheren, kenali, gunakan, dan belajar 

tentang matematika dalam konteks di luar matematika. 

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006, 

dicantumkan tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah agar siswa 

memiliki kemampuan sebagai berikut:
3
 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep 

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 dan 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

4. Mengkomunikasikan 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. 

 

Menurut NCTM (National Council of Teacher of Mathematics) 

standar proses dalam pembelajaran matematika yaitu kemampuan 

pemecahan masalah (problem solving), kemampuan penalaran (reasoning), 

kemampuan komunikasi (communication), kemampuan membuat koneksi 

(connection) dan kemampuan representasi (representation).
4
 Koneksi 

matematis merupakan kemampuan siswa menghubungkan antara satu konsep 

dengan konsep lainnya bukan saja dari segi isi, namun juga dari segi rumus-

rumus yang digunakan, kaitan antar topik dalam matematika, matematika 

dengan ilmu lain dan matematika dengan kehidupan sehari-hari.  
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Berdasarkan tujuan matematika dan standar proses pembelajaran 

matematika oleh NCTM tersebut terlihat bahwa matematika bertujuan dan 

memiliki standar agar siswa memiliki kemampuan dalam setiap proses-proses 

matematika seperti pemahaman konsep, pemecahan masalah, representasi, 

refleksi, penalaran dan pembuktian, serta koneksi. Akan tetapi, untuk 

melengkapi dari setiap proses matematika tersebut dibutuhkan kemampuan 

koneksi matematis, yaitu sebagai alat dalam perubahan pengetahuan 

matematika atau sebagai fondasi dalam membangun matematika itu sendiri. 

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti di  

SMPN 3 Bangun Purba, peneliti menemukan hasil bahwa siswa masih 

mengalami kesulitan, kesalahan dalam mengkoneksikan konsep, kurang tepat 

dalam menyajikan atau menyimpulkan materi matematika, serta siswa hanya 

terpaku pada satu penyelesaian dalam prosedur penyelesaian masalah 

matematika. Oleh karena itu, guru matematika perlu menyusun suatu strategi 

dan terobosan untuk mengatasi permasalahan di atas.  

Bahan ajar sangatlah diperlukan untuk membantu siswa meminati 

matematika yang dianggap rumit karena diharapkan siswa dapat membangun 

kemampuan koneksi matematisnya melalui kegiatan-kegiatan yang ada di 

dalamnya. Kegiatan pembelajaran matematika pada dasarnya menuntut siswa 

untuk dapat menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan 

konsep tersebut dalam melakukan pemecahan masalah. Guru sebagai 

fasilitator mendorong siswa dalam proses penyampaian pesan, penggunaan 
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media dan penerimaan pesan.
5
  Hal ini diharapkan akan sesuai dengan proses 

koneksi matematis yang diharapkan. Selama proses pembelajaran yang 

menjadi komunikan adalah siswa, sedangkan komunikatornya adalah guru. 

Akan tetapi adakalanya siswa juga menjadi komunikator untuk siswa yang 

lain. Pada saat siswa menjadi komunikator terhadap siswa lain dan guru 

menjadi fasilitator, maka akan terjadi proses interaksi dengan standar 

pembelajaran yang tinggi. Salah satu faktor keberhasilan kegiatan 

pembelajaran adalah perkataan/penyampaian materi pembelajaran yang jelas 

dan mudah dipahami termasuk dalam kegiatan pembelajaran matematika. 

Islam menggambarkan belajar dan kegiatan pembelajaran dengan 

bertolak dari firman Allah Q.S An-Nahl ayat: 78 

                          

            

Artinya: "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur".
6

 

Makna dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa mulanya manusia 

tidak memiliki pengetahuan atau tidak mengetahui sesuatu pun. Maka belajar 
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adalah perubahan tingkah laku lebih merupakan proses internal siswa dalam 

rangka menuju tingkat kematangan. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak Lembar Kerja 

Siswa (LKS) yang beredar di pasaran belum memenuhi karakter 

kontruktivistik dan kurang mendorong siswa dalam membangun kemampuan 

koneksi matematisnya. LKS yang umumnya digunakan oleh siswa saat ini 

khususnya bidang matematika hanya berisi rumus-rumus dan contoh soal,  

sehingga siswa hanya langsung menggunakan rumus-rumus yang 

dicantumkan. Selain itu, tampilan LKS juga kurang menarik karena hanya 

ada ringkasan materi dan latihan soal-soal saja, sehingga kemampuan koneksi 

matematis siswa belum terfasilitasi.  

Perlu dilakukan variasi-variasi baru dalam LKS seperti bahasa yang 

mudah dipahami siswa, gambar yang menarik, materi yang terstruktur dan 

pendekatan tertentu dalam LKS sehingga siswa paham dengan konsep yang 

diberikan serta perlu disusun dan dikembangkan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

yang berkualitas menurut kriteria tertentu. Lembar Kerja Siswa (LKS) berisi 

tugas dan langkah-langkah yang menuntun siswa mengelola pola pikir secara 

terarah. Siswa diharapkan secara aktif dan efisien mengikuti pembelajaran 

dan guru menjadi fasilitator bagi siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

dan mengkoneksikan pembelajaran dengan baik dan benar. Belajar dengan 

bantuan Lembar Kerja Siswa (LKS) diharapkan siswa dapat belajar secara 

mandiri, menjalankan suatu secara tertulis. 
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Berdasarkan hasil wawancara dari salah seorang guru matematika 

SMP, Ibu Mutiara pada tanggal 06 Februari 2017 menyatakan dalam 

pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas siswa sudah menggunakan 

LKS, akan tetapi LKS yang digunakan isinya masih berupa rangkuman 

materi, contoh soal dan latihan soal. Latihan soal cenderung memiliki tipe 

soal yang sama dari soal sebelumnya bahkan ada yang mengulang soal 

sebelumnya. Hal ini juga diakui sendiri oleh siswa bahwa LKS yang 

digunakan sangat membosankan jika harus menyelesaikan soal yang 

diberikan. Beberapa siswa juga mengatakan kurang memahami maksud 

materi dan soal-soal yang disajikan dan terkadang malas mengerjakan seluruh 

latihan karena salah satu alasannya peyajian LKS yang monoton dan kurang 

menarik, sehingga mempengaruhi rendahnya kemampuan koneksi matematis 

siswa.  

Rendahnya kemampuan koneksi matematis siswa ini ditunjukkan dari 

sebagian besar siswa kurang mampu merespon suatu permasalahan, yaitu 

belum dapat menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya pada soal, 

kurang mampu mengubah ke model matematika dengan benar, serta dalam 

menjawab soal-soal matematika siswa tidak menjawab secara rinci jawaban 

yang diperlukan dari soal sehingga mengalami kesalahan dalam menerapkan 

rumus dan menunjukkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang 

ada, serta guru menyatakan bahwa dalam belajar matematika siswa terpaku 

pada satu penyelesaian ataupun contoh soal yang diberikan oleh guru dalam 

penyelesaian suatu masalah. 
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Memperhatikan kondisi yang ada, maka ada tuntutan untuk 

melakukan perbaikan ataupun inovasi-inovasi terbaru dalam proses belajar 

mengajar. Inovasi yang dipilih hendaknya dapat melibatkan siswa secara aktif 

dalam penyelidikan suatu konsep dan dapat memfasilitasi kemampuan 

koneksi matematis mereka. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah 

pengembangan LKS berbasis Investigasi. Investigasi merupakan sebuah 

pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

terlibat dalam pembelajaran.
7
 Siswa menemukan cara yang produktif untuk 

beradaptasi, memodifikasi dan menggambarkan masalah secara spesifik.  

Investigasi akan lebih memudahkan siswa untuk menemukan satu atau lebih 

penyelesaian suatu permasalahan dalam pembelajaran matematika, kemudian 

mengembangkan dan mengkomunikasikannya, sehingga mereka akan 

menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mengetahui 

pengetahuan yang diperlukan serta dapat meningkatkan ingatan terhadap 

pengetahuan dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada, peneliti terdorong  

untuk melakukan suatu inovasi pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

yang dapat dijadikan solusi atas permasalahan tersebut. Oleh karena itu, 

peneliti terdorong mengadakan penelitian yang berjudul "Pengembangan 

Lembar Kerja Siswa Berbasis Pendekatan Investigasi untuk Menfasilitasi 

Kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMP Negeri 3 Bangun Purba Rokan 

Hulu ".  

                                                           
7
Setiawan, Modul: Model Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan 

Investigasi, (Yogyakarta: Pusat Pengembangan dan Penataran Guru Matematika, 2006), h. 7 



8 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, dapat 

dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana kevalidan Lembar Kerja Siswa berbasis Pendekatan 

Investigasi untuk memfasilitasi kemampuan koneksi matematis  siswa?  

2. Bagaimana kepraktisan Lembar Kerja Siswa berbasis Pendekatan 

Investigasi untuk memfasilitasi kemampuan koneksi matematis siswa? 

3. Bagaimana kemampuan koneksi matematis siswa setelah menggunakan 

Lembar Kerja Siswa berbasis Pendekatan Investigasi?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan dan menghasilkan Lembar Kerja Siswa berbasis 

Pendekatan Investigasi untuk memfasilitasi kemampuan koneksi 

matematis siswa yang berkriteria valid. 

2. Mengembangkan dan menghasilkan Lembar Kerja Siswa berbasis 

Pendekatan Investigasi yang berkriteria praktis. Praktis juga ditinjau dari 

kemampuan koneksi matematis siswa. 

3. Mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis siswa setelah 

menggunakan Lembar Kerja Siswa berbasis Pendekatan Investigasi. 

D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

Produk dari hasil pengembangan ini adalah Lembar Kerja Siswa 

berbasis Pendekatan Investigasi yang memfasilitasi kemampuan koneksi 
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matematis siswa. LKS pembelajaran matematika dengan pendekatan 

investigasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. LKS berbasis pendekatan investigasi berisi materi prisma dan limas 

untuk kelas VIII SMP/MTs semester II. 

2. LKS disusun sesuai dengan standar kompetensi, kompetensi dasar dan 

indikator pembelajaran pada kurikulum KTSP serta dapat juga digunakan 

untuk kurikulum K13. 

3. LKS disusun secara terarah sehingga siswa  mampu mengungkap sebuah 

fakta terhadap suatu permasalahan. 

4. LKS disusun secara terarah yang di dalamnya terdapat langkah-langkah 

pendekatan investigasi. 

5. Soal-soal pada LKS pembelajaran matematika lebih menekankan pada 

soal koneksi matematis. 

6. LKS berbasis pendekatan investigasi sesuai dengan standar validasi dari 

pakar materi pembelajaran serta pakar teknologi pendidikan. 

7. LKS berbasis pendekatan investigasi sudah diuji cobakan pada kelompok 

kecil serta kelompok terbatas, sehingga kepraktisannya telah teruji. 

8. Bahasa yang digunakan dalam LKS berbasis pendekatan investigasi telah 

sesuai dengan EYD serta sesuai dengan tingkat umur siswa, sehingga 

siswa dengan mudah memahami bahasa LKS. 

9. LKS berbasis pendekatan investigasi memuat gambar-gambar yang dekat 

dengan siswa serta menarik, sehingga siswa tidak kesulitan dalam 

mengenali gambar dan tertarik untuk belajar matematika. 
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E. Pentingnya Pengembangan 

Tidak ada seorangpun baik dari kalangan guru, dosen, atau instruktur, 

siswa dan pengelola pembelajaran maupun pengembang pembelajaran yang 

menganggap bahwa bahan ajar tidak begitu penting untuk didesain dan 

dikembangkan. Mereka semua pasti berkeyakinan bahwa salah satu indikator 

keberhasilan proses pembelajaran adalah tersedianya bahan pembelajaran.
8
 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar lembar kerja siswa 

berbasis investigasi yang valid dan praktis, akan dapat memfasilitasi 

kemampuan koneksi matematis siswa. Lembar Kerja Siswa berbasis 

Investigasi ini akan mempermudah guru dalam meningkatkan kemampuan 

koneksi matematis siswa. 

F. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis Pendekatan 

Investigasi ini diasumsikan dapat menimbulkan suatu perubahan dimana 

siswa bisa menggunakan koneksi matematis siswa dengan baik sehingga bisa 

menyelesaikan permasalahan serta memperbaiki tingkah laku dan nilai.  

Mengingat kekurangan peneliti dalam penelitian ini, maka peneliti 

memiliki keterbatasan dalam berbagai hal, yaitu: 

1. Pengembangan yang dilakukan hanya berupa LKS. 

2. Pengembangan LKS ini dikhususkan untuk siswa SMP/MTs. 

3. Pengembangan LKS hanya dengan pendekatan investigasi, tidak 

menggabungkan  pendekatan, model maupun strategi yang lainnya.  
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G. Defenisi Operasional 

1. Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh 

seorang guru untuk memperkaya pengetahuan siswa. LKS biasanya 

diambil dari beberapa buku yang disederhanakan dan mudah dipahami dan 

membantu siswa untuk menguasai materi. 

2. Pendekatan Investigasi adalah suatu pendekatan yang mendorong siswa 

untuk belajar lebih aktif dan lebih bermakna, artinya siswa dituntut selalu 

berfikir tentang suatu persoalan dan mereka mencari cara penyelesaiannya, 

tidak mengharapkan jawaban pasti tunggal.
9
 

3. Kemampuan Koneksi Matematis merupakan kemampuan mengaitkan 

konsep-konsep matematika secara internal (dalam matematika itu sendiri) 

maupun eksternal (konsep matematika dengan bidang lain) serta 

mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 
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