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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan meliliki peran penting dalam kehidupan manusia. 

Pendidikan yang baik bertujuan untuk membangun masyarakat dan dapat 

mencerdaskan kehidupan bangsa (UU RI No. 20 Tahun 2003). Salah satu 

pembelajaran yang penting untuk perkembangan pendidikan salah satunya 

adalah matematika. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern, dan mempunyai peranan penting untuk 

mengembangkan daya pikir manusia. Oleh karena itu matematika perlu 

diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar.  

Dalam memahami suatu objek atau konsep matematika dibutuhkan 

keaktifan siswa dalam pembelajarannya. Keaktifan siswa dalam belajar tidak 

lain adalah untuk membangun pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu 

yang mereka hadapi dalam kegiatan pembelajaran. Ilmu matematika tidaklah 

terpartisi dalam berbagai topik yang terpisah, namun matematika merupakan 

satu kesatuan. Selain itu matematika tidak dapat terpisah dari ilmu selain 

matematika dan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Materi dalam matematika memiliki keterkaitan antara materi yang satu dengan 

materi yang lain, oleh karena itu kemampuan seseorang dalam 

mengkoneksikan antar materi sangat diperlukan dalam memecahkan masalah.  

NCTM (2000) menyebutkan kemampuan matematis yang harus 

dikuasai siswa dalam pembelajaran adalah pemecahan masalah (problem 
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solving), penalaran (reasoning), komunikasi (communication), koneksi 

(connection), dan representasi (representasi). Salah satu kemampuan yang 

perlu dikuasai oleh siswa adalah kemampuan koneksi matematis. NTCM 

(2000) juga menyatakan bahwa kemampuan koneksi matematis merupakan 

kemampuan siswa untuk menghubungkan masalah antar topik dalam 

matematika maupun diluar matematika. Apabila siswa dapat menghubungkan 

konsep-konsep matematika secara matematis, maka siswa akan memiliki 

pemahaman yang lebih mendalam dan dapat bertahan lebih lama. Hal itu 

dikarenakan siswa dapat mengaitkan konsep yang telah dimiliki sebelumnya 

dengan konsep baru yang akan dipelajari oleh siswa. Dengan demikian siswa 

akan lebih mudah dalam mempelajari sesuatu karena didasari pada apa yang 

telah mereka ketahui sebelumnya.  

Proses pembelajaran di SMK Negeri 3 Purwokerto khususnya di kelas 

XI kecantikan rambut berjalan dengan baik dalam pembelajaran, salah satunya 

pada pembelajaran matematika. Matematika merupakan suatu pelajaran wajib 

yang harus diajarkan meskipun sekolah ini merupakan sekolah kejuruan tetapi 

matematika tidak dapat terlepas dari kehidupan sehari-hari. Pada saat siswa 

lulus sekolah dan terjun kelapangan kerja mereka akan menemukan bahwa 

matematika juga berperan dalam bidang kejuruan yang mereka tekuni. 

Misalnya materi program linier dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebagai contoh materi program linier dapat mereka gunakan untuk menghitung 

keuntungan dan kerugian yang didapat bila mereka membuat suatu usaha. 

Mengetahui kemampuan koneksi matematis merupakan hal yang diperlukan 
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agar guru mengetahui sejauh mana kemampuan koneksi matematis yang 

dimiliki siswa, dan guru dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki 

siswa. Saat guru mengetahui kemampuan dan kelemahan siswa, guru dapat 

merancang pembelajaran yang tepat untuk siswa serta dapat memberi tindakan 

agar siswa mampu memiliki kemampuan koneksi matematis yang baik 

sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalah matematika. 

Pada saat seorang siswa mengkoneksikan materi matematika mereka 

membutuhkan sikap percaya diri. Percaya diri pada siswa dapat terlihat dari 

kecenderungan mereka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam 

belajar di dalam kelas. Seperti yang diungkapkan oleh Salirawati (2012) bahwa 

salah satu karakter yang penting  ditanamkan pada siswa adalah karakter 

percaya diri. Percaya diri diartikan sebagai sikap yakin akan kemampuan diri 

sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapan. Tanpa 

adanya sikap percaya diri maka akan menimbulkan masalah bagi siswa itu 

sendiri. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran mereka akan sering 

melakukan aktivitas yang membutuhkan kepercayaan diri, misalkan saat 

mengerjakan soal atau tugas, menyampaikan pendapat, dan saat menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kepercayaan diri siswa bisa terlihat dari 

beberapa hal seperti yang disebutkan oleh Adywibowo (2010): 1) lebih 

independen, 2) tidak terlalu tergantung pada orang lain, 3) mampu memikul 

tanggung jawab yang diberikan, 4) bisa menghargai diri dan usahanya sendiri, 

dan 5) tidak mudah mengalami rasa frustasi, 6) mampu menerima tantangan 

baru atau tugas baru, 7) memiliki emosi yang lebih hidup tetapi tetap stabil, 
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dan 8) mudah berkomunikasi dan membantu orang lain. Namun tidak semua 

siswa memiliki tingkat kepercayaan diri yang sama, banyak faktor yang 

mempengaruhi baik itu dari dalam diri siswa maupun dari luar diri siswa. Hal 

ini dapat terlihat dari bagaimana sikap siswa saat mengikuti pembelajaran 

dikelas maupun di luar kelas. Misalnya, di lingkungan sekolah banyak 

dijumpai siswa yang masih bergantung pada orang lain saat mengerjakan tugas 

atau menolak saat diminta mempresentasikan sesuatu di depan kelas. Penyebab 

dari fenomena tersebut adalah kurangnya pemikiran positif dan keberanian 

pada diri siswa.  

Deskripsi kemampuan koneksi matematis siswa dan sikap percaya diri 

siswa perlu dilakukan di setiap jenjang pendidikan dan setiap kelas, termasuk 

kelas XI SMK Negeri 3 Purwokerto. Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu 

yuli selaku guru matematika yang bertanggung jawab mengajar di kelas XI 

kecantikan rambut masih banyak dari siswa jika dilihat dari nilai UTS siswa 

hanya beberapa siswa yang mendapat nilai melebihi KKM yaitu 75. Bu yuli 

mengatakan bahwa siswa cepat melupakan materi yang sudah dipelajarai 

sebelumnya, jadi saat materi baru muncul dan berkaitan dengan materi yang 

sudah pernah dipelajari siswa kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut. Selain kesulitan dalam menyelesaikan masalah matematika, masih 

banyak dari siswa yang menolak saat diminta untuk mempresentasikan 

pekerjaannya didepan kelas, dan beberapa dari mereka masih ada yang 

bergantung pada orang lain saat mengerjakan tugas-tugas. Berdasarkan uraian 

Deskripsi Kemampuan Koneksi... Anisya Idaman Suchi, FKIP UMP, 2018



20 
 

tersebut, perlu dilaksanakan penelitian untuk mendeskripsikan kemampuan 

koneksi matematis dan sikap percaya diri siswa SMK N 3 Purwokerto. 

B.  Fokus penelitian 

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam serta tidak jauh 

jangkauannya, maka penelitian ini terbatas pada deskripsi kemampuan koneksi 

matematis dan sikap percaya diri siswa SMK Negeri 3 Purwokerto. 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis dan sikap percaya diri siswa 

SMK Negeri 3 Purwokerto. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Guru 

Memberi gambaran kemampuan koneksi matematis dan sikap percaya 

diri siswa SMK Negeri 3 Purwokerto agar guru dapat membantu siswa 

untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti setiap kegiatan 

pembelajaran matematika. 

2. Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu dapat digunakan sebagai 

tambahan wawasan serta pengetahuan peneliti terkait dengan kemampuan 

koneksi matematis dan sikap percaya diri siswa. 
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3. Bagi Siswa  

Diharapkan siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan koneksi 

matematis yang mereka miliki dan seberapa percaya dirikah mereka saat harus 

mengkahapi suatu permasalahan. 
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