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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia pendidikan berkembang dengan pesat seiring 

dengan perkembangan zaman. Perkembangan tersebut diwarnai dengan 

adanya berbagai perubahan disegala aspek kehidupan, di mulai dari kurikulum 

sampai dengan model pengajaran. Hal ini diharapkan dapat membantu 

perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia sehingga tujuan 

pertama dari pendidikan tercapai. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kamampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan  kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Dalam Al-quran surat Al-mujadalah ayat 11 juga disebutkan  

ُ الهِذْيَن اَمنُْوا ِمْنُكْم َوالهِذْيَن اْوتُوا الِعلمَ  ُ بَِما يَْرفَعِ ا َّلله تَْعَملُْونَ  دََرَجٍت َوَّللاه  

Artinya :..... Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.1 

Ayat diatas menerangkan bahwa manusia yang berilmu akan mendapat 

kedudukan yang lebih tinggi. Manusia yang berilmu dapat mewujudkan 

                                                           
1Al- Quran dan Terjemahannya. 2010. (Bandung: Diponegoro). h.  543 
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kemajuan bangsa. Begitu penting pendidikan sehingga harus dijadikan 

prioritas utama dalam pembangunan bangsa, dan itu berarti diperlukan mutu 

pendidikan yang baik sehingga tercipta proses pendidikan yang cerdas, damai, 

terbuka, demokratis, dan kompetitif. 

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses belajar mengajar. Proses 

belajar mengajar ini dapat terjadi di sekolah maupun di luar sekolah. Sebagai 

salah satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal, sekolah 

mempunyai peranan penting dalam usaha mendewasakan siswa agar menjadi 

anggota masyarakat yang berguna. Untuk tujuan tersebut, sekolah 

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dan kurikulum sebagai wadah 

dan bahan mentahnya. 

Matematika merupakan mata pelajaran yang ada dalam  tiap tingkat 

sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, dan sekolah yang lainnya yang setingkat. 

Keberadaan matematika disetiap tingkat sekolah karena matematika 

memegang peranan penting dalam ilmu pengetahuan, sehingga siswa ditingkat 

sekolah harus mempelajari matematika. Cokro dalam Mulyo mengemukakan 

bahwa matematika perlu diajarkan kepada siswa karena : 

1. Selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Semua bidang studi memerlukan keterampilan yang sesuai. 

3. Merupakan sarana komunikasi yang kuat, singkat, dan jelas. 

4. Dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara. 

5. Meningkatkan kemampuan berfikir logis, ketelitian, dan kesadaran. 
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6. Memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang 

menantang.2 

Berbagai alasan perlunya sekolah mengajarkan matematika kepada 

siswa pada hakikatnya dapat diringkas karena masalah kehidupan sehari-hari. 

Hubungan yang ada dalam matematika memang bertalian erat dengan 

kehidupan sehari-hari sehingga matematika sangat penting bagi siswa. Karena 

itu, Permendiknas No. 22 dalam Shadiq tentang standar isi telah menyatakan 

bahwa tujuan pertama pelajaran matematika di SD, SMP, dan SMA adalah 

agar peserta didik “memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara akurat, efisien 

dan tepat dalam pemecahan masalah”3. Salah satu tujuan umum pelajaran 

matematika di sekolah adalah untuk mempersipakan siswa agar dapat 

menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-

hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. 

Dalam pendapat tersebut dapat diketahui bahwa matematika diajarkan 

di sekolah agar siswa dapat menggunakan dan menerapkan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan 

dalam rangka menghadapi perubahan dunia yang terus berkembang. Manusia 

dianugrahkan potensi yang dapat digunakan untuk terus belajar dalam 

menghadapi perubahan kehidupan ini, sebagaimana dijelaskan dalam Al-quran 

surat An-nahl: 78 

                                                           
2 Mulyono Abdurrahman. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar. (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1999). Cet I. h. 253 
3 Depdiknas 2006. Standar Isi Pembelajaran 
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َهاِتُكْم ََل تَْعَلُموَن َشْيئًا َوَجعََل لَُكُم السهمْ  ُ أَْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن أُمه َع َوَّللاه

ونَ تَْشُكرُ  َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفئِدَةَۙ  لَعَلهُكمْ   

Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam   

keadaan  tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberimu 

pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur.4 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum 

tercapai. Hal ini diungkapkan oleh Nurseha, S.Pd. guru matematika kelas VIII 

SMP N 3 Langgam bahwa dalam setiap pembelajaran matematika siswa hanya 

tertuju pada materi yang sedang diajarkan saja dan pada pertemuan 

selanjutnya siswa lupa tentang materi yang telah dipelajari padahal materi itu 

ada hubungan. Jadi siswa biasanya hanya tertuju pada materi atau topik yang 

sedang dipelajari saja. Akibatnya jika siswa dihadapkan dengan persoalan 

baru yang melibatkan topik lain biasanya mereka tidak bisa untuk 

menyelesaikan persoalan tersebut. Selain itu beliau juga mengungkapkan pada 

saat pembelajaran matematika, hanya beberapa orang siswa yang terlihat aktif 

dan bertanya tanpa ditunjuk oleh guru. 

Telah banyak usaha yang dilakukan guru untuk meningkatkan 

kemampuan tersebut. Guru di sekolah tersebut telah menerapkan 

pembelajaran langsung (Direct Instruction). Model pembelajaran langsung 

menghendaki guru memberikan informasi latar belakang, mendemonstrasikan 

                                                           
4 Al- Quran dan Terjemahannya. 2010. (Bandung: Diponegoro), h. 275 
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keterampilan yang sedang diajarkan dan kemudian menyediakan waktu bagi 

siswa untuk latihan keterampilan tersebut dan menerima umpan balik tentang 

bagaimana yang sedang meraka lakukan.5 

Oleh karena kemampuan koneksi matematis dan keaktifan siswa 

kurang ini sehingga menyebabkan siswa menganggap mata pelajaran 

matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sulit. Kurangnya 

kemampuan koneksi matematis dan kurangnya keaktifan siswa tidak 

sepenuhnya merupakan salah siswa. Keberhasilan siswa dipengaruhi berbagai 

macam faktor, salah satunya yaitu model pembelajaran. Disinilah dituntut 

kemampuan guru dalam memilih dan menerapkan model, strategi, 

pendekatan, dan metode pembelajaran yang ada dalam upaya peningkatan 

konsep-konsep matematika.  

Dalam proses pembelajaran guru hendaknya berupaya agar siswa dapat 

memahami konsep matematika, serta keterkaitan antar konsep secara baik. 

Kemudian dapat menerapkan konsep-konsep tersebut dalam masalah yang 

relevan. Keterkaitan dalam matematika dengan konsep mata pelajaran lain, 

serta dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari adalah merupakan 

koneksi matematika. Nation Council of Teacher of Mathematics (NCTM, 

2000) merumuskan bahwa, “Siswa harus mempelajari matematika melalui 

pemahaman dan aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman dan 

pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya.” 

                                                           
5M. Nur. Strategi-strategi Belajar. (Surabaya: Unesa University Press. 2004). h. 46 
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Dengan kata lain, belajar matematika akan lebih berhasil jika siswa 

dapat melihat koneksi dalam konsep-konsep matematika. Pada saat 

mempelajari keterkaitan antarkonsep atau prinsip maka penekanannya adalah 

agar para siswa dapat menggunakan dengan tepat keterkaitan konsep, rumus, 

atau prinsip yang sedang dibahas.  

Untuk memperoleh kemampuan koneksi matematika yang baik 

dimungkinkan bila dalam proses pembelajaran siswa sebagai pelaku 

pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai 

pelaku pembelajaran adalah model pembelajaran generatif. Dengan 

menggunakan pembelajaran generatif, peserta didik akan lebih aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran dan akan memahami betul konsep dasar dari 

materi yang diajarkan karena mereka yang menemukan sendiri pengetahuan 

barunya yang kemudian dihubungkan dengan pengetahuan yang diberikan 

oleh guru.6 

Faktor lain yang juga menentukan keberhasilan siswa dalam menerima 

pelajaran adalah kemampuan awal. Dengan melihat kemampuan awal siswa, 

dapat diketahui sejauh mana siswa telah mengetahui materi yang telah 

disajikan. Hal tersebut ditegaskan dalam Depdiknas bahwa: 

Kemampuan awal siswa penting untuk diketahui guru sebelum ia mulai 

dengan pembelajarannya, karena dengan demikian dapat diketahui: a) 

apakah siswa telah mempunyai pengetahuan yang merupakan prasyarat 

                                                           
6Anis Nur. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Generatif Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Fisika Siswa Kelas XI IPA1 SMA Negeri 9 Makasar. Jurnal Pendidikan Fisika 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 
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untuk mengikuti pembelajaran; b) sejauh mana siswa telah mengetahui 

materi apa yang akan disajikan. 

 

Lebih lanjut dikemukakan belajar akan lebih bermakna apabila materi 

yang dipelajari (hasil belajar berupa konsep atau prinsip) diasumsikan atau 

dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk 

struktur kognitif berupa fakta-fakta, konsep-konsep dan generalisasi yang 

dipelajari atau diingat oleh siswa. Pembelajaran yang berorientasi pada 

pengetahuan awal akan memberikan dampak pada proses dan perolehan 

belajar yang memadai. Dari pendapat tersebut menjelaskan bahwa 

kemampuan awal merupakan elemen esensial untuk menciptakan proses 

pembelajaran menjadi sesuatu yang bermakna. 

Berkaitan dengan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka 

peneliti melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Generatif  Ditinjau dari Kemampuan Awal Matematis 

Siswa terhadap Kemampuan Koneksi Matematis Siswa  Sekolah 

Menengah Pertama. 

B. Definisi Istilah 

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut : 

1. Kemampuan Koneksi Matematika 

Kemampuan yang tergolong pada koneksi matematis diantaranya adalah: 

a. Mencari hubungan antar representasi konsep dan prosedur. 

b. Memahami hubungan antar topik matematika. 
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c. Menerapkan matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan 

sehari-hari. 

d. Memahami refresentasi ekuivalen suatu konsep. 

e. Menerapkan hubungan antar topik matematika dan antar topik 

matematika dengan topik diluar matematika. 

2. Model Pembelajaran Generatif 

Model pembelajaran generatif merupakan salah satu model 

pembelajaran yang berusaha menyatukan gagasan-gagasan baru dengan 

skema pengetahuan yang ada dibenak siswa, sehingga siswa 

mengucapkan dengan kata-kata sendiri apa yang telah mereka dengar. 

3. Kemampuan Awal Siswa 

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. Hasil dari kemampuan 

awal siswa dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kemampuan awal 

tinggi, sedang, dan rendah. 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

 Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka peneliti 

mengidentifikasi masalah ini sebagai berikut: 

a. Matematika dianggap mata pelajaran sulit menurut sebagian siswa. 

b. Kurangnya keaktifan ketika proses pembelajaran matematika. 
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c. Model pembelajaran yang digunakan guru masih belum tepat dalam 

menunjang kemampuan koneksi matematis siswa. 

d. Kemampuan koneksi matematika masih rendah. 

e. Tingkat keberhasilan siswa atau hasil belajar siswa juga dipengaruhi 

oleh kemampuan awal siswa. 

2. Batasan Masalah 

 Agar masalah yang diteliti tidak berkembang pada hal-hal yang tidak 

berhubungan dengan masalah penelitian, maka peneliti membatasi 

penelitian permasalahan yang akan diteliti, yaitu bagaimana pengaruh 

model pembelejaran generatif yang ditinjau dari kemampuan awal siswa 

terhadap kemampuan koneksi matematis siswa SMP. 

3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

a. Apakah terdapat perbedaan kemampuan koneksi matematis siswa yang 

mengikuti pembelajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran generatif dengan siswa yang mengikuti pembelajaran 

langsung? 

b. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan 

kemampuan awal matematis terhadap kemampuan koneksi matematis? 
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4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan koneksi 

matematis antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan 

model generatif dengan siswa yang mengikuti pembelajaran langsung. 

2) Untuk menyelidiki pengaruh interaksi antara metode pembelajaran 

dengan kemampuan awal terhadap kemampuan koneksi matematis. 

c. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian diaharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut : 

a. Bagi guru 

Menambah pengetahuan tentang alternatif pembelajaran matematika 

dalam upaya meningkatkan koneksi matematisnya. 

b. Bagi sekolah 

Sebagai bahan penelitian yang membuat perencanaan peningkatan 

kualitas dalam pembelajaran matematika. 

c. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini menjadi bahan rujukan dalam menindaklanjuti 

penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas sekaligus sebagai 

sumbangan pada dunia pendidikan dan sebagai salah satu syarat dalam 

menyelesaikan perkuliahan S1 di UIN SUSKA RIAU. 
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d. Bagi siswa 

Model pembelajaran generatif dapat meningkatkan kemampuan 

koneksi matematis siswa dan dapat membangun kemampuannya 

sendiri sehingga dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis 

siswa. 

  


