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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling penting dalam 

tercapainya sumber daya manusia yang berkelas. Sumber daya manusia yang 

berkelas akan meningkatkan kualitas kehidupan maupun perekonomian di suatu 

negara. Rendahnya kualitas pendidikan menyebabkan sumber daya manusia 

melemah, sehingga suatu negara tidak mampu bersaing dengan negara lain. 

Pemerintah, pihak sekolah dan  peserta didik juga harus bersiap diri dalam upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah telah mengadakan program dalam 

rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM). 

Program tersebut adalah program wajib belajar 12 tahun. Dalam melaksanakan 

program tersebut peserta didik hendaklah menempuh mata pelajaran wajib salah 

satunya adalah matematika. 

Matematika adalah mata pelajaran yang diajarkan pada setiap jenjang 

pendidikan. Alasan mengapa matematika diajarkan di setiap jenjang pendidikan 

karena matematika merupakan mata pelajaran yang selalu berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. Di dalam kegiatan hidup sehari-hari sebagian  besar 

pertimbangan yang akan diambil dilakukan melalui proses berpikir logis yang 

mempertimbangkan sebab akibat, serta perkiraan terhadap apa yang akan terjadi 

(Jamaris, 2014:179). Belajar matematika merupakan belajar untuk memecahkan 

masalah, bukan hanya masalah yang ada di dalam pelajaran matematika tetapi 

juga penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari. 

Pola Bilangan merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada siswa kelas 

VIII SMP. Dalam soal tentang tes potensi akademik banyak dijumpai soal yang 

terkait pola bilangan. Hal itu berarti pola bilangan juga menjadi tolok ukur dalam 

menentukan kemampuan akademik seseorang sehingga pola bilangan penting 

untuk dipelajari. Materi Pola Bilangan merupakan salah satu materi yang 

membutuhkan cara penyelesaian yang beragam sehingga diperlukan kemampuan 
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pemecahan masalah yang tinggi. Namun dalam proses pembelajaran sering 

dijumpai siswa banyak mengalami kesulitan materi pola bilangan. 

Menurut Muhibin Syah (2010: 170) fenomena kesulitan belajar seorang 

siswa terlihat dari menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. 

Rendahnya tingkat keberhasilan dalam pembelajaran matematika dipengaruhi 

beberapa alasan, diantaranya karena faktor kesulitan siswa dalam menerima 

materi pada pelajaran matematika, dan ketidakmampuan siswa dalam 

memecahkan masalah matematika. 

Koneksi matematis merupakan dua kata yang berasal dari Mathematical 

Connection, yang dipopulerkan oleh NCTM dan dijadikan sebagai standar 

kurikulum pembelajaran matematika sekolah dasar dan menengah. Untuk dapat 

melakukan koneksi terlebih dahulu harus mengerti dengan permasalahan yang 

akan diselesaikan dan untuk dapat mengerti permasalahan harus mampu 

membuat koneksi dengan topik- topik yang terkait. 

Menurut Pijarno (2015), kegiatan yang dapat menunjukkan atau tergolong 

kemampuan koneksi matematis ada empat yaitu: (a) mengaplikasikan dan 

menghubungkan antar konsep dalam suatu materi matematika, (b) 

mengaplikasikan dan menghubungkan konsep antar materi matematika, (c) 

mengaplikasikan konsep matematika dalam menyelesaikan masalah matematika 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, (d) mengaplikasikan dan 

menghubungkan konsep pada materi matematika dengan konsep pada materi 

ilmu selain matematika. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang analisis kesulitan menyelesaikan soal pola bilangan ditinjau 

dari koneksi matematis siswa. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal pola 

bilangan ditinjau dari kemampuan koneksi matematis di SMP 

Muhammadiyah Watukelir? 

2. Apa penyebab siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pola 

bilangan ditinjau dari kemampuan koneksi matematis di SMP 

Muhammadiyah Watukelir? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal pola bilangan 

ditinjau dari kemampuan koneksi matematis di SMP Muhammadiyah 

Watukelir. 

2. Untuk menganalisis penyebab siswa mengalami kesulitan dalam 

menyelesaian soal pola bilangan ditinjau dari kemampuan koneksi 

matematis di SMP Muhammadiyah Watukelir. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai maka penelitian ini 

mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung atau tidak 

langsung. 

Ada pun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan kontribusi 
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dalam mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis untuk mengetahui 

kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal pola bilangan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Siswa 

Manfaat bagi siswa yaitu untuk mengetahui letak kesulitan dalam 

menyelesaikan soal pola bilangan sesuai dengan kategori tingkat 

kemampuan koneksi matematis masing-masing siswa yang berdampak 

pada tumbuh rasa ingin tahu sehingga mendorong siswa untuk lebih 

giat belajar pemahaman matematika. 

b. Bagi Guru 

Manfaat bagi guru yaitu dapat diperoleh gambaran tentang tingkat 

kemampuan koneksi matematis siswa dalam menyelesaikan soal pola 

bilangan. Dengan mengetahui informasi tersebut diharapkan guru dapat 

menyempurnakan kualitas pembelajaran yang diberikan di dalam kelas. 

c. Bagi Peneliti 

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki 

keterkaitan objek penelitian yang sejenis. 


